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รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๔๙ ได้บัญญัติไว้ว่ำ“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
กำรรับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๗ ได้ระบุว่ำ “ให้มีกำรศึกษำภำคบังคับจ ำนวน ๙ ปี 
โดยให้เด็กซึ่งมีอำยุย่ำงเข้ำปีท่ี ๗ เข้ำเรียนในสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนจนอำยุย่ำงเข้ำปีท่ี ๑๖ เว้นแต่สอบได้ช้ันปีท่ี ๙  
ของกำรศึกษำภำคบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีนับอำยุให้เปน็ไปตำมท่ีก ำหนดในกระทรวง” รวมทั้งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
ภำคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ ก ำหนดให้บิดำมำรดำ หรือผู้ปกครองมีหน้ำท่ีจัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในควำมดูแลได้รับ
กำรศึกษำภำคบังคับจ ำนวนเก้ำปีคู่มือครู  

“แนวปฏิบัติกำรติดตำมนักเรียนขำดเรียน ขำดเรียนนำน และกำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย”  
เป็นคู่มือท่ีได้จัดท ำขึ้นเพื่อให้ภำรกิจในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และ
พระรำชบัญญัติ กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมถึงกลยุทธ์จุดเน้น นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 22 และเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของครู บุคลำกรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในโรงเรียน มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนท่ีชัดเจน สำมำรถด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องเช่ือมโยง
กันอย่ำงเป็นระบบขอขอบคุณ คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือ “แนวปฏิบัติกำรติดตำมนักเรียน
ขำดเรียน ขำดเรียนนำน และกำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย” ฉบับนี้ จนส ำเร็จเสร็จส้ิน สำมำรถใช้เป็น
เครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้นักเรียนสำมำรถเรียนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับ กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เป็นคนดี คนเก่ง และสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ในล ำดับต่อไป 
 
 

 
 

กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
โรงเรียนดงหลวงวิทยำ 



สำรบัญ 
 
 
เรื่อง             หน้ำ  
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕        ๑  
แนวปฏิบัติกำรติดตำมนักเรียนขำดเรียนรำยวิชำ        ๕  
แนวปฏิบัติกำรติดตำมนักเรียนขำดเรียน         ๕  
แนวปฏิบัติของครูท่ีปรึกษำระดับ ม.ต้น         ๕  
แนวปฏิบัติของครูท่ีปรึกษำระดับ ม.ปลำย         ๖  
กำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย         ๗  
สรุปแนวทำงกำรติดตำมนักเรียนขำดเรียนรำยวิชำและขำดเรียนนำน      ๙  
แบบฟอร์มกำรติดตำมนักเรียนขำดเรียนรำยวิชำและขำดเรียนนำน      ๑๐  
บันทึกข้อควำมนักเรียนขำดเรียนรำยวิชำ(แบบ ข.ร.๑)  
หนังสือแจ้งพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน  
บันทึกข้อควำมนักเรียนขำดเรียน  
หนังสือแจ้งเตือนให้ส่งเด็กเข้ำเรียน  
บันทึกข้อควำมขออนุญำตลงบัญชีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย  
หนังสือส่งเขตรำยงำนนักเรียนหยุดเรียน  
แบบรับรองกำรไม่มีตัวตน  
หนังสือส่งผู้ปกครองนักเรียนขำดเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย  
บันทึกข้อควำมขอให้จ ำหน่ำยนักเรียนท่ีไม่มำโรงเรียนติดต่อกันเป็นเวลำนำน  
บันทึกข้อควำมขอยกเลิกรำยช่ือแขวนลอย  



พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.๒๕๔๕ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๔๕ 
เป็นปีท่ี ๕๗ ในรัชกำลปัจจุบัน 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร โปรดเกล้ำฯ ให้  
ประกำศว่ำ  

โดยท่ีเป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรประถมศึกษำ  
พระรำชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่ง  

มำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๕ และมำตรำ ๕๐ ของรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญติัให้  
กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย  
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ  
รัฐสภำ ดังต่อไปนี้  

มาตรา ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕”  
มาตรา ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  

เป็นต้นไป  
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติประถมศึกษำ พ.ศ.๒๕๒๓  
มาตรา ๔ ในพระรำชบัญญัตินี ้ 
“กำรศึกษำภำคบังคับ” หมำยควำมว่ำ กำรศึกษำช้ันปีท่ีหนึ่งถึงช้ันปีท่ีเก้ำของกำรศึกษำ  

ขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ  
“สถำนศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำภำคบังคับ  
“ผู้ปกครอง” หมำยควำมว่ำ บิดำมำรดำ หรือบิดำ หรือมำรดำ ซึ่งเป็นผู้ใช้อ ำนำจ  

ปกครองหรือผู้ปกครองตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และหมำยควำมรวมถึงบุคคลท่ีเด็กอยู่ด้วยเป็น  
ประจ ำหรือท่ีเด็กอยู่รับใช้กำรงำน  

“เด็ก” หมำยควำมว่ำ เด็กซึ่งมีอำยุย่ำงเข้ำปีท่ีเจ็ดจนถึงอำยุย่ำงเข้ำปีท่ีสิบหก เว้นแต่เด็กท่ี  
สอบได้ช้ันปีท่ีเก้ำของกำรศึกษำภำคบังคับแล้ว  

“คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ  



- ๒ - 
“คณะกรรมกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตำม  

กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ  
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถำนศึกษำ  

อยู่ในสังกัด  
“พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  
“รัฐมนตร ี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี ้ 
มาตรา ๕ ให้คณะกรรมกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่  

กรณี ประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ และกำรจัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อ  
ระหว่ำงสถำนศึกษำท่ีอยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับโดยให้ปิดประกำศไว้ ณ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถำนศึกษำ รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็ก  
ทรำบก่อนเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี  

มาตรา ๖ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ  
เมื่อผู้ปกครองร้องขอ ให้สถำนศึกษำมีอ ำนำจผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังอำยุตำม  
เกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้ ท้ังนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด  

มาตรา ๗ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีมีอ ำนำจเข้ำไปในสถำนท่ีใด ๆ ในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์  
ขึ้นและพระอำทิตย์ตกหรือในเวลำท ำกำรของสถำนท่ีนั้น เพื่อตรวจสอบกำรเข้ำเรียนของเด็ก หำกพบว่ำมีเด็ก  
ไม่ได้ เข้ำเรียนในสถำนศึกษำตำมมำตรำ ๕ ให้ด ำเนินกำรให้เด็กนั้น ได้เข้ำเรียนในสถำนศึกษำนั้น แล้ว  
รำยงำนให้คณะกรรมกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีทรำบ  
ในกรณีท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้เด็กได้เข้ำเรียนตำมวรรคหนึ่งได้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี  
รำยงำนให้คณะกรรมกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องท่ีท่ีพบเด็ก แล้วแต่กรณี  
เพื่อด ำเนินกำรให้เด็กได้เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ  

มำตรา ๘ ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีต้องแสดงบัตรประจ ำตัวแก่บุคคลซึ่ง  
เกี่ยวข้องบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีใหเ้ป็นไปตำมแบบท่ีรัฐมนตรีประกำศก ำหนด  

มาตรา ๙ ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ ำนวยควำมสะดวก  
ตำมสมควร  

มาตรา ๑๐ ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีเป็นเจ้ำ  
พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  

มาตรา ๑๑ ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไมไ่ด้เข้ำเรียนในสถำนศึกษำอำศัยอยู่ด้วย ต้อง  
แจ้งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ภำยในหนึ่งเดือนนับแต่วันท่ี  
เด็กมำอำศัยอยู่ เว้นแต่ผู้ปกครองได้อำศัยอยู่ด้วยกับผู้นั้นกำรแจ้งให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีรัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนด  
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มาตรา ๑๒ ให้กระทรวงศึกษำธิกำร คณะกรรมกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และสถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำเป็นพิเศษสำหรับเด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ  
สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม กำรส่ือสำรและกำรเรียนรู ้หรือมีร่ำงกำยพิกำร หรือทุพพลภำพ หรือเด็กซึ่ง  
ไม่สำมำรถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกำส หรือเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษให้ได้รับกำรศึกษำ  
ภำคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีกำรท่ีเหมำะสม รวมทั้งกำรได้รับส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ส่ือ บริกำร และ  
ควำมช่วยเหลืออื่นใดตำมควำมจ ำเป็น เพื่อประกนัโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ  

มาตรา ๑๓ ผู้ปกครองท่ีไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๖ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท  
มาตรา ๑๔ ผู้ใดไม่อ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตำมมำตรำ ๙ ต้อง  

ระวำงโทษปรับไม่เกินหนึง่พนับำท  
มาตรา ๑๕ ผู้ใดโดยปรำศจำกเหตุอันสมควร กระท ำด้วยประกำรใด ๆ อันเป็นเหตุให้เด็ก  

มิได้เรียนในสถำนศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่บำท  
มาตรา ๑๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๑ หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวำงโทษปรับ  

ไม่เกินหนึ่งหมืน่บำท  
มาตรา ๑๗ ในระหว่ำงท่ียังไม่มีคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ให้คณะกรรมกำรกำร  

ประถมศึกษำแห่งชำติ ท ำหน้ำท่ีแทนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
มาตราที่ ๑๘ ในระหว่ำงท่ียังไม่มีคณะกรรมกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ให้คณะกรรมกำรกำร  

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำอ ำเภอ หรือคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำ  
กิ่งอ ำเภอ แล้วแต่กรณี ท ำหน้ำท่ีแทนคณะกรรมกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และให้ส ำนักงำนกำรประถมศึกษำ  
กรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอ หรือส ำนักงำนกำรประถมศึกษำกิ่งอ ำเภอแล้วแต่กรณี  
ท ำหน้ำท่ีแทนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  

มาตรา ๑๙ ให้บรรดำกฎกระทรวง ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค ำส่ังท่ีออก  
ตำมพระรำชบัญญัติประถมศึกษำ พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันท่ีพระรำชบัญญัตินี้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำท่ีไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติในพระรำชบัญญัตินี้  

มาตรา ๒๐ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้  
มีอ ำนำจแต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี กับมีอ ำนำจออกประกำศเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  
ประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้  
 
 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
พันต ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นำยกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ เหตุผลในกำรประกำศให้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยท่ีกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติได้  
ก ำหนดให้บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองมีหน้ำท่ีจัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในควำมดูแลได้รับกำรศึกษำภำค  
บังคับจ ำนวนเก้ำปี โดยให้เด็กซึ่งมีอำยุย่ำงเข้ำปีท่ีเจ็ดเข้ำเรียนในสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนจนอำยุย่ำงเข้ำปีท่ีสิบ  
หก เว้นแต่จะสอบได้ช้ันปีท่ีเก้ำของกำรศึกษำภำคบังคับ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรประถมศึกษำ  
เพื่อให้เหมำะสมและสอดคล้องกับกฎหมำยดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จำก รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับท่ี ........เล่มท่ี ๑๑๙ ตอนท่ี ๑๒๘ ก หน้ำ ๑ – ๘ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๔๕  
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แนวปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียนรายวิชา 

 
แนวปฏิบัติของครูประจ าวิชา  
 

๑. ท ำบันทึกข้อควำมนักเรียนขำดเรียนรำยวิชำแจ้งครูท่ีปรึกษำ(แบบ ข.ร.๑) ในกรณีท่ีนักเรียน ขำดเรียน 2 คำบ 
ส ำหรับรำยวิชำท่ีเรียนสัปดำห์ละ ๑ คำบ หรือ ๐.๕ หน่วยกิต ขำดเรียน 4 คำบ ส ำหรับรำยวิชำ ท่ีเรียนสัปดำห์ละ ๒ คำบ 
หรือ ๑.๐ หน่วยกิต ขำดเรียน ๖ คำบ ส ำหรับรำยวิชำท่ีเรียนสัปดำห์ละ ๓ คำบ หรือวิชำ ๑.๕ หน่วยกิต ขำดเรียน ๘ 
คำบ ส ำหรับรำยวิชำท่ีเรียนสัปดำห์ละ ๔ คำบ หรือ ๒.๐ หน่วยกิต ขำดเรียน ๑๐ คำบ ส ำหรับรำยวิชำท่ีเรียนสัปดำห์ละ 
๕ คำบ หรือ ๒.๕ หน่วยกิต เป็นต้น  

๒. เมื่อแจ้งครั้งท่ี ๑ แล้ว หำกนักเรียนยังไม่มำเข้ำช้ันเรียนตำมปกติ ให้ครูประจ ำวิชำ บันทึกข้อควำมแจ้งครูท่ี
ปรึกษำ (ครั้งท่ี ๒) โดยระยะเวลำจำก ครั้งท่ี ๑ ถึงครั้งท่ี ๒ ห่ำงกันเป็นเวลำ ๗ วัน  

๓. ถ้ำแจ้งครบ ๒ ครั้งแล้ว ยังไม่ได้รับกำรติดต่อจำกนักเรียน/ผู้ปกครอง และนักเรียนมีเวลำเรียนไม่ครบ ร้อยละ 
๘๐ และร้อยละ ๖๐ ให้ครูประจ ำวิชำส่งรำยช่ือนักเรียนตำมแบบแจ้งรำยช่ือนักเรียนมีเวลำเรียนไม่ครบ ร้อยละ ๘๐ และ
ร้อยละ ๖๐ ในช่วงเวลำท่ีงำนวิชำกำรก ำหนดให้  

 
แนวปฏิบัติของครูที่ปรึกษา  
 

เมื่อได้รับบันทึกข้อควำมนักเรียนขำดเรียนรำยวิชำจำกครูประจ ำวิชำให้ครูประจ ำช้ัน ครูประจ ำช้ันส่งหนังสือแจ้ง
พฤติกรรมกำรเรียนของนกัเรียนให้ผู้ปกครองได้รบัทรำบทุกครั้งท่ีได้รับบันทึกข้อควำมแจ้งจำกครูประจ ำวิชำ 

  
แนวปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน 

 
แนวปฏิบัติของครูที่ปรึกษาระดับ ม.ต้น  
 

๑. เมื่อนักเรียนขำดเรียนติดต่อกันเกิน ๕ วัน หรือขำดเกิน ๗ วันภำยใน ๑ เดือนให้ครูท่ีปรึกษำติดตำม  
นักเรียน และรำยงำนข้อมูลให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับทรำบ ตำมเอกสำรของกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร คือ บันทึกข้อควำม
รำยงำนนักเรียนขำดเรียนนำน (ครั้งท่ี ๑)  

๒. เมื่อแจ้งครั้งท่ี ๑ แล้ว หำกผู้ปกครองยังไม่น ำนกัเรียนมำติดต่อตำมก ำหนด (ขำดเกิน ๑๐ วัน) ให ้ 
ครูท่ีปรึกษำติดตำมนักเรียน และรำยงำนข้อมูลให้ทำงโรงเรียนรับทรำบ ตำมเอกสำรของกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร คือ  
บันทึกข้อควำมรำยงำนนักเรียนขำดเรียนนำน (ครั้งท่ี ๒) โดยระยะเวลำจำก ครั้งท่ี ๑ ถึงครั้งท่ี ๒ ห่ำงกันเป็น  
เวลำ ๗ วัน และท ำหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้ำเรียน ให้ผู้ปกครองรับทรำบโดยใช้ แบบ บค.๑๔  

๓. ถ้ำแจ้งครบ ๒ ครั้งแล้ว ยังไม่ได้รับกำรติดต่อจำกนักเรียน/ผู้ปกครอง ให้ครูท่ีปรึกษำท ำบันทึก  
ข้อควำมขออนุญำตลงบัญชีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย  

๔. กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำรท ำแบบ บค.๑๕ แบบรำยงำนกรณีนักเรียนหยุดเรียน เพื่อให้ผู้อ ำนวยกำรลงนำมและ
แจ้งไปยัง สพม.22 เพื่อให ้สพม. 22 ติดตำมต่อไป  

๕. ในกำรติดตำมนักเรียนแต่ละครั้งให้ครูท่ีปรึกษำเก็บข้อมูลของกำรติดตำมแต่ละครั้งไว้เป็นหลักฐำน  
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กรณีนักเรียนอายุต่ากว่า ๑๕ ปี  
 

นักเรียนท่ีอยู่ในควำมดูแลของครูท่ีปรึกษำท่ำนใดขำดเรียนนำน โดยท่ีนักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นท่ี  
ซึ่งอำจจะไปทำงำนต่ำงถิ่น หรือไปอำศัยอยู่กับผู้ปกครองต่ำงถิ่นให้ครูท่ีปรึกษำ น ำหนังสือกำรรับรองกำรไม่ม ี 
ตัวตน (บค.๒๗) ให้ผู้ปกครองท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้ำน หรือ ก ำนัน) ในพื้นท่ีของนักเรียนลงช่ือรับรอง แล้วน ำส่ง  
ท่ีงำนทะเบียนนักเรียน เพื่อด ำเนินกำรต่อไป หรือถ้ำนักเรียนประสงค์จะย้ำยสถำนศึกษำให้นักเรียนน ำ  
ผู้ปกครองมำติดต่อขอย้ำยท่ีงำนทะเบียนนักเรียน และถ้ำหำกนักเรียนมีตัวอยู่ในพื้นท่ีแต่ไม่ประสงค์จะศึกษำ  
ต่อ ทำงโรงเรียนจะด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือแขวนลอยนักเรียนเป็นล ำดับต่อไป  
 
กรณีนักเรียนอายุเกิน ๑๕ ปี  
 

ถ้ำนักเรียนท่ีอยู่ในควำมดูแลของครูท่ีปรึกษำท่ำนใดขำดเรียนนำน โดยท่ีนักเรียนไม่ประสงค์จะศึกษำ  
ต่อ ให้ครูท่ีปรึกษำ แจ้งให้นักเรียนมำด ำเนินกำรลำออกจำกโรงเรียน หรือครูท่ีปรึกษำให้นักเรียนเขียนใบลำ  
ออกตำมแบบฟอร์มของงำนทะเบียนนักเรียน ถ้ำนักเรียนประสงค์จะย้ำยสถำนศึกษำให้นักเรียนน ำผู้ปกครอง  
มำติดต่อขอย้ำยท่ีงำนทะเบียนนักเรียน  
 
แนวปฏิบัติของครูที่ปรึกษาระดับ ม.ปลาย  
กรณีนักเรียนหยุดเรียน/ไม่เข้าเรียน/ขาดเรียน ติดต่อกันเกิน ๕ วัน  
 

๑. เมื่อนักเรียนขำดเรียนติดต่อกัน ๓ วัน ครูท่ีปรึกษำต้องทรำบข้อมูลสำเหตุกำรขำดเรียน  
๒. เมื่อนักเรียนขำดเรียนติดต่อกันเกิน ๕ วัน หรือขำดเกิน ๗ วันภำยใน ๑ เดือนให้ครูท่ีปรึกษำติดตำม  

นักเรียน และรำยงำนข้อมูลให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับทรำบ ตำมเอกสำรของกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร คือ บันทึกข้อควำม
รำยงำนนักเรียนขำดเรียนนำน (ครั้งท่ี ๑)  

๓. เมื่อแจ้งครั้งท่ี ๑ แล้ว หำกผู้ปกครองยังไม่นำนกัเรียนมำติดต่อตำมก ำหนด (ขำดเกิน ๑๐ วัน) ให ้ 
ครูท่ีปรึกษำติดตำมนักเรียน และรำยงำนข้อมูลให้ทำงโรงเรียนรับทรำบ ตำมเอกสำรของกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร คือ  
บันทึกข้อควำมรำยงำนนักเรียนขำดเรียนนำน (ครั้งท่ี ๒) โดยระยะเวลำจำก ครั้งท่ี ๑ ถึงครั้งท่ี ๒ ห่ำงกันเป็น  
เวลำ ๗ วัน และท ำหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้ำเรียน ให้ผู้ปกครองรับทรำบโดยใช้ แบบ ข.ร.๕  

๔. ถ้ำแจ้งครบ ๒ ครั้งแล้ว ยังไม่ได้รับกำรติดต่อจำกนักเรียน/ผู้ปกครอง ให้ครูท่ีปรึกษำติดตำมเป็น  
ครั้งท่ี ๓ โดยใช้ แบบ ข.ร.๕ ถ้ำแจ้งครบ ๓ ครั้งแล้ว ยังไมไ่ด้รับกำรติดต่อจำกนักเรียน/ผู้ปกครอง ให้ท ำ  
หนังสือเสนอผู้อ ำนวยกำร ผ่ำนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร เพื่อจ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกโรงเรียน โดยใช้  
แบบ ข.ร.๖  

๕. หำกแจ้งแล้วนักเรียนมำเรียนแต่ยังหยุดต่อเป็นช่วงๆ นับแล้วขำดเกิน ๗ วัน ภำยใน ๑ เดือน ให้แจ้ง  
ให้ผู้ปกครองทรำบเป็นระยะ ๆ ตำมข้ันตอนท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น  

๖. ในกำรติดตำมนักเรียนแต่ละครั้งให้ครูท่ีปรึกษำเก็บข้อมูลของกำรติดตำมแต่ละครั้งไว้เป็นหลักฐำน  



 - ๗ -  
 

การจัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
หลักการและเหตุผล  
 

โรงเรียนดงหลวงวิทยำ มักจะมีปัญหำนักเรียนออกจำกโรงเรียนกลำงคันโดยไม่ทรำบสำเหตุและยังไม่ได้ลำออก  
โรงเรียนไม่สำมำรถจ ำหน่ำยช่ือนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียนได้ ท ำให้จ ำนวนนักเรียนไม่ถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง 
ส่งผลให้กำรบริหำรงบประมำณและกำรวำงแผนกำรท ำงำนท้ังใน ระดับโรงเรียน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเกิดควำมผิดพลำด  

ดังนั้นเพื่อให้กำรจัดระบบข้อมูลจ ำนวนนักเรียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และถูกต้องตำมสภำพควำมเป็นจริง 
สำมำรถตรวจสอบได้ จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย  
 
ความหมายของค า  
 

ข้อ ๑. “นักเรียน” หมำยควำมว่ำ บุคคลท่ีก ำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษำ ของโรงเรียน  
ข้อ ๒. “นักเรียนแขวนลอย” หมำยควำมว่ำ นักเรยีนท่ีมีรำยช่ืออยู่ในบัญชีรำยช่ือนักเรียนในช้ันต่ำง ๆ  

ท่ีโรงเรียนจัดท ำขึ้นตอนต้นปีกำรศึกษำ หรือมีช่ืออยู่ในสมุดประเมินผลรำยวิชำ และขำดเรียนนำนโดยไม่  
ทรำบสำเหตุ ไม่มีตัวตน มิได้ลำออกจำกโรงเรียน และโรงเรียนไม่สำมำรถจ ำหน่ำยรำยช่ือออกจำกทะเบียน  
นักเรียนได้  
 
ขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  
 

ข้อ ๓. ให้ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติกำรติดตำมนักเรียนขำดเรียนนำน (ม.ต้น)  
 

บทบาทหน้าที ่ 
 

ข้อ ๔. ครูท่ีปรึกษำ มีหน้ำท่ี ด ำเนินกำรติดตำม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนตำมแนวปฏิบัติกำรติดตำมนักเรียน 
ขำดเรียนนำน (ม.ต้น)  

ข้อ ๕. หัวหน้ำระดับ มีหน้ำท่ี  
- ก ำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของครูท่ีปรึกษำ  
- ประสำนงำนกับครูท่ีปรึกษำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรติดตำมนักเรียน  

ข้อ ๖. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร มีหน้ำท่ี  
- รำยงำนผลกำรติดตำมนักเรียน  
- เสนอควำมคิดเห็นต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  

ข้อ ๗. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีหน้ำท่ี  
- ตรวจสอบข้อมูล  
- พิจำรณำส่ังกำร  
- อนุญำตให้ลงบัญชีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย หรือส่ังกำรอื่นใด ตำมท่ีเห็นควร  



- ๘ - 
 

ข้อ ๘. นำยทะเบียน มีหน้ำท่ี  
- รับทรำบค ำส่ังของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
- จัดท ำบัญชีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย  
 

ขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  
 

ข้อ ๙. กรณีท่ีนักเรียนมีช่ืออยู่ในบัญชีรำยช่ือนักเรยีนแขวนลอย กลับมำรำยงำนตัวเพื่อเข้ำเรียน  
ตำมปกติ ให้ปฏิบัติดังนี้  

๙.๑ ครูท่ีปรึกษำรำยงำนหัวหน้ำระดับช้ัน เพื่อขอยกเลิกรำยช่ือนักเรียนแขวนลอยตำม(แบบ ข.ร.๗)  
๙.๒ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ อนุญำตให้ยกเลิกรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย คนนั้น  
๙.๓ นำยทะเบียนลงบัญชียกเลิกรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย คนนั้น  
ข้อ ๑๐. กรณีนักเรียนท่ีมีช่ืออยู่ในบัญชีรำยช่ือแขวนลอย และนักเรียน/ผู้ปกครองได้มำลำออก หรือ  

ขอย้ำยไปเรียนท่ีสถำนศึกษำอื่น หรือกรณีอื่นใดท่ีโรงเรียนสำมำรถจ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนได้ ให้ปฏิบัติดังนี้  
๑๐.๑ ครูท่ีปรึกษำรำยงำนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เพื่อขอยกเลิกรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย และ  

จ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน  
๑๐.๒ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ อนุญำตให้ยกเลิกรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย และจ ำหน่ำยนักเรียนคนนั้นออกจำก

ทะเบียนนักเรียน  
๑๐.๓ นำยทะเบียนลงบัญชียกเลิกรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย และจ ำหน่ำยออกจำกทะเบียนนักเรียน  



- ๙ - 
 

สรุปแนวทางการติดตามนักเรียนขาดเรียนรายวิชา 
 

การติดตามครูประจ าวิชา  
๑. บันทึกข้อควำมรำยงำนนักเรียนขำดเรียนรำยวิชำ(แบบข.ร.๑) ให้ครูท่ีปรึกษำทรำบ (๒ ครั้ง)โดยเว้นระยะห่ำงกัน ๗ วัน  
๒. แจ้งรำยช่ือนักเรียนมีเวลำเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐ และ ร้อยละ ๖๐ (ช่วงเวลำวิชำกำรก ำหนด)  
 

การติดตามของครูที่ปรึกษานักเรียน  
 

    ส่งหนังสือแจ้งพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ(แบบ ข.ร.๒) ทุกครั้งท่ีได้รับรำยงำนจำก  
ครูประจ ำวิชำ  
 

สรุปแนวทางการติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แยกเปน็ ๒ กรณี  
 

๑. กรณีอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี การติดตามของครูที่ปรึกษานักเรียน  
 

๑. บันทึกข้อควำมรำยงำนนักเรียนขำดเรียนนำน (แบบ ข.ร.๓)  
๒. ส่งหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้ำเรียน (บค.๑๔)  
๓. บันทึกข้อควำมขออนุญำตลงบัญชีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย (แบบ ข.ร.๔)  
๔. แบบรับรองกำรไม่มีตัวตน (แบบ บ.ค.๒๗)  
๕. โรงเรียนแจ้ง สพม.22 รำยงำนกรณีนักเรียนหยุดเรียน (บค.๑๕)  
๖. บันทึกข้อควำมขอยกเลิกรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย (แบบ ข.ร.๗)  
 

๒. กรณีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป การติดตามของครูที่ปรึกษานักเรียน  
 

๑. บันทึกข้อควำมรำยงำนนักเรียนขำดเรียนนำน (แบบ ข.ร.๓)  
๒. แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้ำเรียน (บค.๑๔)  
๓. แบบค ำร้องขอลำออกจำกโรงเรียน พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนนักเรียน  
๔. โรงเรียนแจ้ง สพม.22 เพื่อจ ำหน่ำยนักเรียน (บค.๑๕)  
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การติดตามของครูที่ปรึกษานักเรียน  
 

๑. บันทึกข้อควำมรำยงำนนักเรียนขำดเรียนนำน (แบบ ข.ร.๓)  
๒. ส่งหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้ำเรียน (แบบ ข.ร.๕)  
๓. บันทึกข้อควำมขอให้จ ำหน่ำยนักเรียน (แบบ ข.ร.๖)  
๔. แบบค ำร้องขอลำออกจำกโรงเรียน  
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการติดตามนักเรียนขาดเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ขร.๑  
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนดงหลวงวิทยา  ต าบลดงหลวง  อ าเออดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  
ท่ี ............................................................วันท่ี ...................... เดือน ........................... พ.ศ. ............................. 
เร่ือง นักเรียนขำดเรียนรำยวิชำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน ครูท่ีปรึกษำ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ……………………………………………….  

ด้วยข้ำพเจ้ำ..............................................................................เป็นครูผู้สอนรหัสวิชำ ……………………………………… 
ช่ือวิชำ……………………………………………………………………. ได้เข้ำสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ………………………………… 
ต้ังแต่วันท่ี……………….. ถึงวันท่ี........................... เดือน………………………. พ.ศ………………………… พบว่ำมีนักเรียนขำด
เรียนดังนี ้ 

๑. ช่ือนักเรียน..................................................................... เลขประจ ำตัว ……………………ขำดเรียน……………… 
ช่ัวโมง ขำดเรียนสะสมมำแล้ว……………………………………. ครั้ง (ระบุวันท่ีขำดเรียน……………………………………………………)  

2. ช่ือนักเรียน..................................................................... เลขประจ ำตัว ……………………ขำดเรียน……………… 
ช่ัวโมง ขำดเรียนสะสมมำแล้ว……………………………………. ครั้ง (ระบุวันท่ีขำดเรียน……………………………………………………)  

3. ช่ือนักเรียน..................................................................... เลขประจ ำตัว ……………………ขำดเรียน……………… 
ช่ัวโมง ขำดเรียนสะสมมำแล้ว……………………………………. ครั้ง (ระบุวันท่ีขำดเรียน……………………………………………………)  

4. ช่ือนักเรียน..................................................................... เลขประจ ำตัว ……………………ขำดเรียน……………… 
ช่ัวโมง ขำดเรียนสะสมมำแล้ว……………………………………. ครั้ง (ระบุวันท่ีขำดเรียน……………………………………………………)  

5. ช่ือนักเรียน..................................................................... เลขประจ ำตัว ……………………ขำดเรียน……………… 
ช่ัวโมง ขำดเรียนสะสมมำแล้ว……………………………………. ครั้ง (ระบุวันท่ีขำดเรียน……………………………………………………)  

6. ช่ือนักเรียน..................................................................... เลขประจ ำตัว ……………………ขำดเรียน……………… 
ช่ัวโมง ขำดเรียนสะสมมำแล้ว……………………………………. ครั้ง (ระบุวันท่ีขำดเรียน……………………………………………………)  

7. ช่ือนักเรียน..................................................................... เลขประจ ำตัว ……………………ขำดเรียน……………… 
ช่ัวโมง ขำดเรียนสะสมมำแล้ว……………………………………. ครั้ง (ระบุวันท่ีขำดเรียน……………………………………………………)  

8. ช่ือนักเรียน..................................................................... เลขประจ ำตัว ……………………ขำดเรียน……………… 
ช่ัวโมง ขำดเรียนสะสมมำแล้ว……………………………………. ครั้ง (ระบุวันท่ีขำดเรียน……………………………………………………)  

9. ช่ือนักเรียน..................................................................... เลขประจ ำตัว ……………………ขำดเรียน……………… 
ช่ัวโมง ขำดเรียนสะสมมำแล้ว……………………………………. ครั้ง (ระบุวันท่ีขำดเรียน……………………………………………………)  

๑0. ช่ือนักเรียน..................................................................... เลขประจ ำตัว ……………………ขำดเรียน……………… 
ช่ัวโมง ขำดเรียนสะสมมำแล้ว……………………………………. ครั้ง (ระบุวันท่ีขำดเรียน……………………………………………………)  
 
 

จึงเรียนเพื่อโปรดทรำบและช่วยเหลือติดตำมนักเรียน  
 
 
 

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

ครูประจ ำวิชำ  



แบบ ขร.๒  
 
 
ท่ี ศธ ๐๔๒52.076 /……………..                                                 โรงเรียนดงหลวงวิทยำ  

204 หมู ่4 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง  
จ. มุกดำหำร ๔9140  

                                                                       วันท่ี …… เดือน ………………… พ.ศ ………………………  
เรื่อง แจ้งพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน  
เรียน ผู้ปกครอง ……………………………………………………………………….. 

เนื่องด้วย (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.) ……………………………………………………………………….. นักเรียนช้ัน ม. ................. 
เลขประจ ำตัว ……………… นักเรียนในควำมปกครองของท่ำนมีพฤติกรรมท่ีคำดว่ำจะท ำให้เกิดปัญหำทำงกำรเรียน ได้แก่  

ขำดเรียนในรหัสวิชำ  ............................... รำยวิชำ …………………………………………………….. จ ำนวน ……………คำบ  
        รหัสวิชำ  ............................... รำยวิชำ …………………………………………………….. จ ำนวน ……………คำบ  
        รหัสวิชำ  ............................... รำยวิชำ …………………………………………………….. จ ำนวน ……………คำบ 
        รหัสวิชำ  ............................... รำยวิชำ …………………………………………………….. จ ำนวน ……………คำบ 
        รหัสวิชำ  ............................... รำยวิชำ …………………………………………………….. จ ำนวน ……………คำบ 
        รหัสวิชำ  ............................... รำยวิชำ …………………………………………………….. จ ำนวน ……………คำบ 
        รหัสวิชำ  ............................... รำยวิชำ …………………………………………………….. จ ำนวน ……………คำบ 
        รหัสวิชำ  ............................... รำยวิชำ …………………………………………………….. จ ำนวน ……………คำบ 
        รหัสวิชำ  ............................... รำยวิชำ …………………………………………………….. จ ำนวน ……………คำบ 
        รหัสวิชำ  ............................... รำยวิชำ …………………………………………………….. จ ำนวน ……………คำบ 
        รหัสวิชำ  ............................... รำยวิชำ …………………………………………………….. จ ำนวน ……………คำบ 

หำกขำดเรียนเกินกว่ำ ……………….. คำบ จะหมดสิทธิ์ในกำรเข้ำสอบปลำยภำครำยวิชำนี้ และจะไม่จบหลักสูตร  
ขำดส่งงำนท่ีได้รับมอบหมำยในรหัสวิชำ …………………………… รำยวิชำ ……………………………………………….. 

จ ำนวน ................................ ช้ิน หำกส่งงำนไม่ครบ นักเรียนจะได้ผลกำรเรียน “ร” ซึ่งจะท ำให้ไม่จบหลักสูตร  
 

พฤติกรรมอื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ  
 
ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 
(นำยคนิม  เบญมำตย์)  

   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงหลวงวิทยำ  



แบบ ขร.๓  
 
บันทึกข้อความ  
 

ส่วนรำชกำร กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร โรงเรียนดงหลวงวิทยำ อ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร  
ท่ี ...................................................วันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ........................  
เรื่อง รำยงำนนักเรียนขำดเรียนนำน  ๕ วันท ำกำร  ๑๐ วันท ำกำร ( ครั้งท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ )  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงหลวงวิทยำ  

ด้วย(ด.ช., ด.ญ., นำย, น.ส.)...................................................................................เลขประจ ำตัว...................  
นักเรียนระดับช้ัน.................ห้อง.............. ได้ขำดเรียนนำน เป็นเวลำ  

๕  วันท ำกำร   ต้ังแต่วันท่ี.............................................ถึงวันท่ี.............................................  
๑๐ วันท ำกำร ต้ังแต่วันท่ี.............................................ถึงวันท่ี.............................................  

เนื่องจำก..............................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................  
เห็นควรด ำเนินกำร  ติดตำมนักเรียน ลงบัญช ีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย  
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ  
 

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

 
 
ควำมเห็นรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 
 

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

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร  
ควำมเห็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
  
  

ลงช่ือ......................................................  
(นำยคนิม  เบญมำตย์)  

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงหลวงวิทยำ  



       แบบ บค.๑๔  
แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน 

 
 
 
ท่ี ศธ ๐๔๒52.076 / ...............       โรงเรียนดงหลวงวิทยำ 204 หมู่ 4 

ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดำหำร  
49140  

 

  วันท่ี ............ เดือน.............................. พ.ศ................  
เรื่อง นักเรียนขำดเรียน  
เรียน ผู้ปกครอง (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.)...............................................................................................................................  

ด้วย (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.)..............................................................นักเรียนช้ัน ม....../......เลขประจ ำตัว.............. 
ซึ่งอยู่ในควำมปกครองของท่ำนหยุดเรียนมำแล้วในเดือนนี้ รวม...........วัน  เกิน ๕ วัน ติดต่อกัน  เกินกว่ำ ๗ วัน 
ในรอบ ๑ เดือน โดยไม่ได้รับอนญุำตและไม่แจ้งสำเหตุให้โรงเรียนทรำบ ซึ่ง ก่อให้เกิดผลเสียต่อกำรเรียนของนักเรียนเป็น
อย่ำงยิ่ง โรงเรียนจึงขอเตือนให้ท่ำนส่งนักเรียนไปเข้ำเรียน ตำมปกติโดยด่วน หำกฝ่ำฝืน โดยปรำศจำกเหตุผลอันสมควร 
จะมีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติ กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) 

  
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  
 
 

 
   ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

 (นำยคนิม เบญมำตย์)  
                                                                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงหลวงวิทยำ  



แบบ ขร.๔  
 
 
                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนรำชกำร กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร โรงเรียนดงหลวงวิทยำ อ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร  
ท่ี ...................................................วันท่ี......................เดือน........................................พ.ศ..............................  
เรื่อง ขออนุญำตลงบัญชีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงหลวงวิทยำ  

ด้วย(ด.ช., ด.ญ., นำย, น.ส.).........................................................................เลขประจ ำตัว..........................  
นักเรียนระดับช้ัน.................ห้อง.............. ได้ขำดเรียนนำน เป็นเวลำ เกิน ๑๐ วันท ำกำร ต้ังแต่วันท่ี………………….  
เดือน .............................. พ.ศ................... ถึงวันท่ี .................. เดือน ...................................พ.ศ............................  
เนื่องจำก....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................  
เห็นควรด ำเนินกำร   ลงบัญช ีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย  
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ  
 

ลงช่ือ..................................................... ครูท่ีปรึกษำ  
     (................................................................)  
   ต ำแหน่ง...............................................  
 
 

ควำมเห็นหัวหน้ำระดับช้ัน     ควำมเห็นรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร  
...................................................................    .................................................................................. 
…………………………………………………………..            ………………………………………………………………………..  
ลงช่ือ..........................................................     ลงช่ือ........................................................  
     (......................................................)                            (...........................................................)  
........./............. /................       ........./............./...............  
 

 ค ำส่ังของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
อนุญำตให้ลงบัญชีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอยได้  
และมอบนำยทะเบียนดำเนินกำร  

 ลงบัญช ีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอยแล้ว     อื่นๆ ................................................................  
 
ลงช่ือ......................................นำยทะเบียน    ลงช่ือ............................................  
  (................................................)            (นำยคนิม เบญมำตย์)  
........./............./................                   ........./............./................  



แบบ บค.๑๕  
แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน 

 
 
 
 
ท่ี ศธ ๐๔๒52.076 / ...............       โรงเรียนดงหลวงวิทยำ  

204 หมู ่4 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง  
จ.มุกดำหำร ๔9140  

    วันท่ี ............ เดือน.............................. พ.ศ....................  
เรื่อง นักเรียนหยุดเรียน  
เรียน ผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 22  

ด้วยโรงเรียนได้แจ้งให้ (นำย, นำง, นำงสำว).............................................................................................  
ซึ่งเป็นบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองของ ด.ช./ด.ญ..........................................................เลขประจ ำตัว......................  
เกิดวันท่ี.........เดือน..................................พ.ศ................เลขประจ ำตัวประชำชน...................................................  
ต้ังบ้ำนเรือนอยู่เลขท่ี.......................ถนน/หมู่ท่ี..........................แขวง/ต ำบล..........................................................  
เขต/อ ำเภอ ............................................................................จังหวัด ...................................................................  
ให้ส่ง ด.ช./ด.ญ...................................................................นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ...................... เข้ำเรียนใน  
สถำนศึกษำหลังจำกหยุดเรียนรวม........................วัน ซึ่ง   เกิน ๕ วันติดต่อกัน  เกินกว่ำ ๗ วันในรอบ ๑ เดือน  
โดยปรำศจำกเหตุผลอันควร  

บัดนี้ โรงเรียนดงหลวงวิทยำ ได้ติดตำมแล้วแต่ผู้ปกครองดังกล่ำวยังไม่ส่งเด็กเข้ำเรียนแต่อย่ำงใด 
  
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป  
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำยคนิม  เบญมำตย์)  
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงหลวงวิทยำ  



แบบ บค.๒๗  
แบบรับรองการไม่มีตัวตน 

--------------------------------------------- 
เขียนท่ี………………………………………………..  

วันท่ี…………เดือน………………………พ.ศ……………….  
 
 

ด้วย ข้ำพเจ้ำ………………………………….……….อยู่บ้ำนเลขท่ี……….หมู่ท่ี…...ต ำบล……………………………..
อ ำเภอ……………………จังหวัด………………………….. ขอรับรองว่ำ (ด.ช./ด.ญ.) ……………………………………………….  
เกิดวันท่ี ……เดือน………………….พ.ศ……………..เลขประจ ำตัวประชำชน……………………………………………………..  
อยู่ในควำมปกครองของ …………………………… …………………………………………………………………………..อยู่
บ้ำนเลขท่ี…………..หมู่ท่ี………ต ำบล………………………………………... อ ำเภอ…………………….
จังหวัด……………………………………….. ซึ่งปัจจุบันไม่มีตัวตนผู้ปกครองและนักเรียนอยู่ในท้องท่ี เนื่องจำกได้อพยพไปอยู่ท่ี
อื่น โดยไม่ได้แจ้งกำรย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ำน (ทร.๑๔)  
 
 

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

ต ำแหน่ง ………………………………………………….  



แบบ ขร.๕  
 
ท่ี ศธ ๐๔๒52.076  / ...............                                                     โรงเรียนดงหลวงวิทยำ  

204 หมู ่4 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง  
จ.มุกดำหำร ๔9140  

      วันท่ี ............ เดือน.............................. พ.ศ................ 
  

เรื่อง นักเรียนขำดเรียน  
เรียน ผู้ปกครองของ .........................................................................................................................  

เนื่องด้วย นำย/น.ส......................................................... นักเรียนช้ัน ม...... /........ เลขประจำตัว.......................  
นักเรียนในควำมปกครองของท่ำนไม่มำโรงเรียนเกนิ ..........................วัน ติดต่อกัน ต้ังแต่วันท่ี .......................................  
เดือน......................... พ.ศ. .............. ถึงวันท่ี...........เดือน...................... พ.ศ........................... จึงขอควำมกรุณำท่ำน  
ได้ติดต่อ ครู ท่ีปรึกษำ ครู............................................................ได้ท่ี กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้/ฝ่ำย.....................................  
โทรศัพท์ ........................................ ในวัน -เวลำ รำชกำร โดยด่วน หำกท่ำนไม่ติดต่อทำงโรงเรียน ภำยในวันท่ี ..............  
เดือน.................... พ.ศ. .................. นักเรียนในควำมปกครองของท่ำนจะไม่มีสิทธิ์สอบและไม่จบหลักสูตรกำรศึกษำ  
โรงเรียนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบของโรงเรียนต่อไป  
 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ  
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
(นำยคนิม  เบญมำตย์)  

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงหลวงวิทยำ  



แบบ ขร.๖  
 
 
 

บันทึกข้อควำม  
ส่วนรำชกำร กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร โรงเรียนดงหลวงวิทยำ อ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร  
ท่ี ..........................................................วันท่ี...............เดือน ........................... พ.ศ. .................  
เรื่อง ขอให้จ ำหน่ำย นักเรียนท่ีไม่มำโรงเรียนติดต่อกันเป็นเวลำนำน  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงหลวงวิทยำ  

ด้วยข้ำพเจ้ำ................................................................ เป็นครูท่ีปรึกษำ ม. ....... / ....... ได้ติดตำมกำรมำเรียน  
ของ นำย/น.ส.......................................................... เลขประจ ำตัว...................... ซึ่ง ไม่มำโรงเรียน  
ครั้งท่ี ๑ ต้ังแต่ วันท่ี .............ถึง วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ. ............ เป็นเวลำรวม .................วัน  
ครั้งท่ี ๒ ต้ังแต่ วันท่ี .............ถึง วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ. ............ เป็นเวลำรวม …..............วัน  
ครั้งท่ี ๓ ต้ังแต่ วันท่ี .............ถึง วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ. ............ เป็นเวลำรวม ..................วัน  
 

ข้ำพเจ้ำได้ส่งหนังสือ/ติดตำมจ ำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้  
ครั้งท่ี ๑ เมื่อ วันท่ี...........เดือน...................................พ.ศ.............................  
ครั้งท่ี ๒ เมื่อ วันท่ี...........เดือน...................................พ.ศ.............................  
ครั้งท่ี ๓ เมื่อ วันท่ี...........เดือน...................................พ.ศ.............................  
รวมกำรส่งหนังสือ/ติดตำม ๓ ครั้งแล้ว ผู้ปกครองยังไม่มำติดต่อและไม่ได้น ำนักเรียนมำเข้ำเรียน จึงขอให้โรงเรียน
พิจำรณำด ำเนินกำรจ ำหน่ำย นำย/น.ส. ............................................................................ เลขประจ ำตัว
......................................... ออกจำกโรงเรียน  
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ  
 

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

ควำมเห็นรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 

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

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร  
ควำมเห็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  

ลงช่ือ......................................................  
(นำยคนิม  เบญมำตย์)  

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงหลวงวิทยำ  



แบบ ขร.๗  
 
 
บันทึกข้อควำม  

ส่วนรำชกำร กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร โรงเรียนดงหลวงวิทยำ อ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร  
ท่ี ..........................................................วันท่ี...............เดือน ........................... พ.ศ. .................  
เรื่อง ขอยกเลิกรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดงหลวงวิทยำ  

ด้วย(ด.ช., ด.ญ., นำย, น.ส.).....................................................................เลขประจ ำตัว.........................  
นักเรียนระดับช้ัน................ห้อง.............ได้ขำดเรียนเป็นเวลำนำน และขึ้นบัญชีรำยช่ือนักเรียนแขวนลอยไว้นั้น  

บัดนี้ (ด.ช., ด.ญ., นำย,น.ส.).................................................................................................................  
 ได้กลับเข้ำมำเรียนตำมปกติแล้ว ต้ังแต่วันท่ี.....................................................................................  
 ผู้ปกครองได้มำยื่นใบลำออกแล้ว  

เห็นควรด ำเนินกำร  ยกเลิกรำยช่ือนักเรียนแขวนลอย   จ ำหน่ำยออกจำกทะเบียนนักเรียน 
  
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ  

ลงช่ือ................................................................ครูท่ีปรึกษำ  
      (...................................................................)  
ต ำแหน่ง...............................................  
 

ควำมเห็นหัวหน้ำระดับช้ัน     ควำมเห็นรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร  
.................................................................    ......................................................................................  
ลงช่ือ...........................................     ลงช่ือ............................................  
    (.................................................)                  (...........................................................)  
       ........./............./................      ........./............./...............  
  

ค ำส่ังของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   
 อนุญำตให้ยกเลิกรำยช่ือนักเรียนแขวนลอยได้  

 ลงบัญชี ยกเลิกรำยช่ือนักเรียนแขวนลอยแล้ว    อนุญำตให้จ ำหน่ำยออกจำกทะเบียนนักเรียนได้  
 จ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนแล้ว    และมอบนำยทะเบียนด ำเนินกำร  

 
ลงช่ือ.............................................นำยทะเบียน   ลงช่ือ............................................  
    (..........................................................)           (นำยคนิม  เบญมำตย์)  
        ........./............./................        ........./............./................ 


