
ค ำอธิบำยแบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขำดเรียน 
 
 
 
 

1.แบบ ขร.1_บ,พ เอกสารครูประจ าวิชาแจ้งครท่ีูปรึกษา 
เรื่อง นักเรียนขาดเรียนรายวิชาส าหรับ ม.ต้นและม.ปลาย 

 
 
 

2.แบบ ขร.2_บ,พ เอกสารครูประจ าวิชาแจ้งผู้ปกครอง 

เรื่องพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนส าหรับ ม.ต้นและม.ปลาย 
 
 
 

3.แบบ ขร.3_พ เอกสารครูท่ีปรึกษาแจ้งผู้ปกครอง 

เรือ่ง นักเรียนขาดเรียนส าหรับม.ปลาย 
 
 
 

4.แบบ ขร.4_พ เอกสารครูท่ีปรึกษาแจ้งผู้อ านวยการโรงเรียนผ่านกลุม่บริหารงานบุคคล      

  เรือ่ง ขอจ าหน่ายนักเรียนท่ีไมม่าโรงเรียนติดต่อกันเป็นเวลานานส าหรบัม .ปลาย 

5.แบบ บค.14 เอกสารครูท่ีปรึกษาแจ้งผู้ปกครอง 

เรือ่ง นักเรียนขาดเรียนส าหรับ ม.ต้น 
 
 
 

6.แบบ บค.15 เอกสารครูท่ีปรึกษาแจ้ง ผู้อ านวยการ สพม.2ผ่านผู้อ านวยการ

โรงเรียน เรือ่ง รายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียนส าหรบ ม.ต้น 



แนวปฏิบัตของครูท่ีปรึกษำระดับม.ต้น 
 
 

กรณนีกัเรียนไม่มำโรงเรียนติดตอ่กนัเกนิ 5 วัน 
 

1.ท าจดหมายแจงใหผู้้ปกครองรบัทราบโดยใช้แบบ บค.14  เมื่อนักเรียนประจ าช้ันของตน  
ไม่มาโรงเรียน ติดตอ่กนัเกิน 5 วัน หรือ ขำดเกนิ 7 วันภำยใน 1 เดอืน หรือเมื่อได้รับแจ้งจากครูประจ าวิชา
ว่า นักเรียนไม่มาโรงเรียนติดต่อกันเกิน 2 ครัง้ ส าหรับรายวิชาท่ีเรียนสัปดาห์ละ1คาบ 

(4 ครัง้ ส าหรบรายวิชาท่ีเรียนสัปดาห์ละ 2 คาบเรียนเป็นต้น) 
2.เมือ่แจ้งครัง้ท่ี 1 แลว้ หากผู้ปกครองยงัไม่น านักเรียนมาติดต่อตามก าหนดให้แจ้งเป็นครัง้ท่ี 2 

โดยระยะเวลาจากครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 2 ห่ำงกนัเป็นเวลำ 7 วัน 
3.ถ้าแจง้ครบ 2 ครัง้แล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนักเรียน/ผู้ปกครอง ใหท้ าแบบ บค.15 

แบบรำยงำนกรณีนกัเรียนหยดุเรียนเพื่อใหผู้้อ านวยการลงนามและแจ้งไปยัง สพม. 2  เพื่อใหส้พม. 2  
ติดตาม ต่อไป 

 
 
**ในการท าจดหมายแจ้งแต่ละครัง้ใหน้ าจดหมายไปขอเลขท่ีหนังสือราชการและเสนอใหผู้้อ านวยการ  
ลงนามได้ท่ีกลุ่มบริหารงบประมาณและใหส้ง่ถึงผู้ปกครองโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและครูท่ี
ปรึกษาเก็บข้อมูลของการติดตามแต่ละครัง้ไว้เป็นหลักฐานและด าเนินการ 

 
 

***แบบ บค. 14 และแบบ บค.15 สามารถพิมพจ์าก เวป็ไซต์ของโรงเรียน http://www.wt.ac.th และ 
สามารถคัดลอกข้อความและพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมแล้วน าไปเสนอใหผู้้อ านวยการลงนามหรือขอรับแบบฟอร์มได้
ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล 

แบบ บค. 14 แบบหนังสอืเตอืนใหผู้้ปกครองส่งนักเรียนเข้ำเรียน (เฉพาะ ม.ต้น) 
แบบ บค. 15 แบบรำยงำนกรณีนกัเรียนหยุดเรียน (เฉพาะ ม.ต้น) 



แนวปฏบิัตขิองครูที่ปรึกษำระดับม.ปลำย 
 
 

กรณนีกัเรียนหยดุเรียน/ไม่เข้ำเรียน/ขำดเรียนตดิตอ่กนัเกิน5 วัน 
1. ท าจดหมายแจ้งใหผู้้ปกครองรบัทราบโดยใช้แบบ ขร.3_พ เมื่อนักเรียนประจ าช้ันของตน 

ไม่มาโรงเรียนติดตอ่กันเกนิ 5 วันหรือขำดเกิน 7 วันภำยใน 1 เดือนหรือในกรณีท่ีได้รับแจ้งจากครูประจ าวิชา 
ว่านักเรียนไม่มาโรงเรียนติดต่อกนัเกิน 2 ครัง้ ส าหรับรายวิชาท่ีเรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ ( 4ครัง้ ส าหรับ รายวิชา
ท่ีเรียน สัปดาห์ละ 2 คาบเรียนเป็นต้น) 

2.เมื่อแจ้งครัง้ท่ี 1 แลว้ หากผู้ปกครองยงัไมน่ านักเรียนมาติดต่อตามก าหนดให้แจง้เป็น 
ครัง้ท่ี 2 โดยระยะเวลาจากครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 2 ห่ำงกันเปน็เวลำ7วัน 

3.เมื่อแจ้งเตือน 2ครัง้แล้ว หากผู้ปกครองยงัไม่น านักเรียนมาติดต่อตามก าหนดอีก ใหแ้จ้งเป็น
ครัง้ท่ี3โดยระยะเวลาจากครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 3 หำ่งกนัเป็นเวลำ 7 วัน 

4.ถ้าแจ้งครบ 3 ครัง้แล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนักเรียน /ผู้ปกครอง ใหท้ าหนังสือเสนอ 
ผู้อ านวยการ ผ่านรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     เพื่อจ าหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียนโดยใช้ 
แบบ ขร.4_พ 

5.หากแจ้งแลว้นักเรียนมาเรียนแต่ยังหยุดต่อเป็นช่วงๆนับแล้ว    ขำดเกนิ 7 วันภำยใน 1 เดอืน  
ใหแ้จ้งใหผู้้ปกครองทราบเป็นระยะๆตามข้ันตอนท่ีกล่าวมาข้างตน แล้วเก็บส าเนาจดหมายท่ีแจ้งไว้ท้ังหมด และ
ประสานกับกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อช่วยเหลือติดตามต่อไป 

 
 **ในการท าจดหมายแจ้งแต่ละครั้งให้น าจดหมายไปขอเลขท่ีหนังสือราชการและเสนอให้ผู้อ านวยการ 
ลงนามได้ท่ีกลุ่มบริหารงบประมาณและให้ส่งถึงผู้ปกครองโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและครูท่ีปรึกษา 
เก็บข้อมูลของการติดตามแต่ละครั้งไว้เป็นหลักฐานเพื่อด าเนินการข้ันต่อไป 
 

 *** แบบ บค. 14 และ แบบ บค. 15 สามารถพิมพจ์าก เว็ปไซต์ของโรงเรียน http://www.wt.ac.th  

และสามารถคัดลอกข้อความและพิมพ์ข้อความเพิ่มเติม แล้วน าไปเสนอให้ผู้อ านวยการลงนาม หรือขอรับ

แบบฟอร์มได้ท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล



 
 
 
 

บันทึกข้อควำม 

แบบ ขร.1_บ,พ 

 

สวนรำชกำรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

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

เรือ่ง แจ้งครูท่ีปรึกษำนักเรียนขำดเรียนรำยวิชำ 
 

เรียน ครูที่ปรึกษา ม......../........... 

ด้วยข้าพเจ้า............................................................. เป็นครูผูส้อนรหสัวิชา..................................................... 

วิชา............................ได้เข้าสอนนักเรียนช้ันม…..../........ตั้งแต่วันที่…........ถึงวันที่........เดอืน...................พ.ศ….......... 

พบว่านักเรียนขาดเรียนดังนี้ 

1.ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...............................................เลขประจ าตัว.....................ขาดเรียน........ช่ัวโมง 

ขาดเรียนสะสมมาแล้ว............ครั้งขาดเรียนวันที่..........ถึงวันที่............เดือน..............................พ.ศ...................... 

2.ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว............................................... เลขประจ าตัว.....................ขาดเรียน........ช่ัวโมง

ขาดเรียนสะสมมาแล้ว............ครั้งขาดเรียนวันที่..........ถึงวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ..... ................ 

3. ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...............................................เลขประจ าตัว...................ขาดเรียน........ช่ัวโมง

ขาดเรียนสะสมมาแล้ว............ครั้งขาดเรียนวันที่..........ถึงวันที่............เดือน...........................พ.ศ. ........ ............. 
 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและช่วยติดตามนักเรียน 
 
 
 

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

ครูประจ าวิชา.................. 
 
 
 

แนวปฏิบัติของครูประจ ำวิชำในกรณีท่ีนักเรียนขำดเรียน 

1.ท าบันทึกข้อความแจ้งครูที่ปรึกษาโดยใช้แบบ ขร.1_บ,พ ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียน2ครั้งส าหรับรายวิชา      

ที่เรียนสปัดาห์ละ     1 คาบเรียน(หรือวิชา 0.5 หนว่ยขาดเรียน 2 คาบ,วิชา 1.0 หนว่ยขาดเรียน 4 คาบ,วิชา 1.5 หนว่ย    

ขาดเรียน 5 คาบ, วิชา 2.0 หนว่ยขาดเรียน 7 คาบ) 

2. ท าจดหมายลงทะเบียนแจ้งผู้ปกครองโดยใช้แบบ ขร.2_บ,พ  ควบคู่ไปกับการท าบนัทึกข้อความแจ้งครูที ่

ที่ปรึกษาตามแบบ ขร.1_บ,พ พร้อมถ่ายเอกสารเก็บหลักฐานไว้ 
3.ถ้าในสปัดาห์ถัดมานักเรียนคนเดมิยังขาดเรียนอยูใ่ห้แจง้ซ้ าจนกว่านักเรียนมาเรียน 



 

  

แบบ ขร.2_บ,พ 
 
 
 
ที่ศธ. 04232.37/...............    โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

  สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก  
  เขตพระโขนงกทม.10260 

 

 
 
 

เรือ่ง  แจ้งพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

วันที่............เดอืน..............................พ.ศ................ 

 

 

เรียน  ผู้ปกครองของ......................................... 

เนือ่งด้วยด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว............................................................น ักเรียนช้ันม.............../.................. 
เลขประจ าตัว................. นักเรียนในความปกครองของท่านมีพฤติกรรมที่คาดว่าจะท าให้เกิดปัญหาทางการเรียนได้แก่ 

ขาดเรียนในรหัสวิชา........................รายวิชา...............................................................จ านวน...................คาบ 
หากขาดเรียนเกินกว่า.........................คาบจะหมดสิทธ์ิในการเขาสอบปลายภาคเรียนในรายวิชาน้ีและไมจ่บหลกัสตูร 

ขาดสง่งานที่ได้รับมอบหมายในรหัสวิชา........................รายวิชา.................................................................... 
จานวน..................ช้ินหากส่งงานไมครบนักเร ียนจะได้ผลการเรียน“ร”ซึ่งจะท าให้ไมจ่บหลกัสูตร 

พฤติกรรมอื่นๆ........................................................................................................................ จึงใคร่ขอความ
กรุณาจากท่านผู้ปกครองให้ช่วยกวดขันตักเตอืนและแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวโดยรบีดว่น 

 

จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

     (…………………………………………..) 

ครูประจ าวิชา 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

โรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 

สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพ 10260 

โทร.02-3931650 

กลุ่มบริหารบุคคลโทร.02-3931650  

คร.ู.............................................. 

 

เรียน 
 
 
 

ผู้ปกครอง............................................................................  

บ้านเลขที.่...................ถนน..................................................  

แขวง.....................................เขต.......................................... 

กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์................................... 



 

 
 

แบบ ขร.3_พ 
 
 

ที่ศธ. 04232.37 /...............    โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
   สุขุมวิท 101/1  แขวงบางจาก 
    เขตพระโขนง กทม. 10260 
 

 

 
 

เรือ่ง  นักเรียนขาดเรียน 
 

 

เรียน  ผู้ปกครองของ......................................... 

วันที่.............เดอืน.................................พ.ศ................ 

 
 

เนือ่งด้วยด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว....................................................................นักเรียนช้ันม....../........  

เลขประจ าตัว.......................นักเรียนในความปกครองของท่านไม่มาโรงเรียนเก ิน.............วันติดต่อกันตัง้แต่วันที่........

เดอืน......................... พ.ศ...............ถึงวันที่...........เดือน......................พ.ศ......... จึงใคร่ขอความกรุณาท่านได้ติดต่อครู

ประจ าช้ันช่ือ...................................................ได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................โทรศัพท.์.........................

ในวัน-เวลาราชการโดยด่วน หากท่านไม่ติดตอ่ทางโรงเรียน ภายในวันที่..............เดอืน..........................พ.ศ.................  

นักเรียนในความปกครองของท่านจะไม่มีสิทธ์ิสอบและไม่จบหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนจ าเปน็ต้อง

ด าเนนิการตาม ระเบยีบของโรงเรียนต่อไป 

 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพ 10260 

โทร.02-3931650 

กลุ่มบริหารบุคคลโทร.02-3931650  

คร.ู.............................................. 

 

เรียน 
 
 
 

ผู้ปกครอง.......................................................................  

บ้านเลขที.่...................ถนน...........................................  

แขวง.....................................เขต................................... 

กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย.์........................... 



 
 
 

บันทกึข้อควำม 

แบบ ขร.4_พ 

 
 
 

สว่นรำชกำร โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

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

เรือ่ง     ขอให้จ าหนา่ยนักเรียนที่ไมม่าโรงเรียนติดต่อกันเปน็เวลานาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

ด้วยข้าพเจ้า................................................เป็นครูทีป่รกึษาม............/............. ได้ติดตามการเรียน ของ 

ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว..........................................................เลขประจ าตัว......................ซึ่งไม่มาโรงเรียนเรียน 

ครั้งที ่ 1 ตั้งแต่ วันที.่............ถึง วันที่..............เดือน.........................พ.ศ.............เป็นเวลารวม..............วัน 

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ วันที่.............ถึง วันที่..............เดือน.........................พ.ศ.............เปน็เวลารวม..............วัน 

ครั้งที ่ 3  ตั้งแต่  วันที่.............ถึง   วันที.่.............เดือน........................พ.ศ. ............ เป็นเวลารวม ..............วัน 

ข้าพเจ้าได้ส่งจดหมายติดตามจ านวน 3 ครั้งดงันี ้

ครั้งที ่1 เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ........... 
ครั้งที ่2 เมือ่วันที่...........เดือน.......................พ.ศ............. 

ครั้งที ่3 เมือ่วันที่...........เดือน.......................พ.ศ.............. 

รวมการสง่จดหมายติดตาม 3 ครั้งแลว้ผู้ปกครองยังไมม่าติดตอ่และไม่ได้น านักเรียนมาเข้าเรียนจึงขอให้โรงเรียน 

พิจารณาด าเนนิการจ าหนา่ย  ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.....................................................เลขประจ าตัว................ 

ออกจากโรงเรียน 

 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 

เรียนผู้อ านวยการ 

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

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

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

(นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

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

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

ครูที่ปรึกษา ม....../........ 
 

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

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

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

 
 

(นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต



 

 
                                      แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้ำเรยีน 

แบบ บค.14 

 
 
 
 

 

ที่ศธ. 04232.37 /……..       โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
          สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก 

            เขต พระโขนง กทม. 10260 

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

เรือ่ง  นักเรียนขาดเรียน 
 

เรียน  ผูป้กครอง(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................... 
 

                       ด้วย(ด.ช./ด.ญ./นาย/ นางสาว)................................................................นักเรียน ช้ัน ม....../......... 

เลขประจ าตัว..............................ซึ่งอยู่ในความปกครองของท่าน  หยุดเรียนมาแล้วในเดือนนี้   รวม............วัน เกิน 5 วัน 

ติดต่อกัน เกินกว่า 7 วัน  ในรอบ 1 เดือน  โดยไม่ได้รับอนญุาต และไม่แจ้งเหตุให้โรงเรียนทราบ ซึง่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การเรียนของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนจึงขอเตือนให้ท่านส่งนักเรียนไปเข้าเรียนตามปกติโดยด่วนหากฝ่าฝืนโดย

ปราศจากเหตุผลอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา  15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ต้อง 

ระวางโทษปรบัไม่เกิน 10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงช่ือ)................................................. 
(นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

สุขุมวิท101/1แขวงบางจากเขตพระโขนง 

กรุงเทพ 10260 

โทร. 02-3931650 

กลุ่มบริหารบุคคลโทร. 02- 3931650  

ครู............................................... 

 

 

เรียน 

ผู้ปกครอง.....................................................................................  

บ้านเลขที่........................ถนน..................................................... 

แขวง................................เขต...................................................... 

กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์................................



 

 
 

    แบบรำยงำนกรณีนกัเรียนหยดุเรียน 

แบบ บค.15 

 
 
 
 
 
 

ที่ศธ. 04232.37 /..................     โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

           สขุุมวิท101/1 บางจาก 
         
          เขตพระโขนงกทม. 10260 
 
 

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

เรื่อง  นักเรียนหยุดเรียน 
 

  เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 

ด้วยโรงเรียนแจ้งให้(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................... 
ซึ่งเป็นบิดา มารดา หรือผูป้กครองของนักเรยีน(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).................................................................................... 

เลขประจ าตัว.............................เกิดวันที่...............เดือน..................................พ.ศ................................
เลขประจ าตัวประชาชน......................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่...............ถนน.........................................
หมู่ที.่...................แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ..................................จังหวัด........................................
ให้สง่(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).............................................. ................................นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......../..........
เข้าเรียนในสถานศึกษาหลงัจากหยุดเรียน รวม... ........วัน ซึง่เกิน 5 วันติดต่อกัน เกิน 7 วัน ในรอบ 1 เดือน โดยปราศจาก
เหตุอันควร บัดน้ี โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้ติดตามแล้ว แต่ผู้ปกครองดงักล่าว ยังไมส่่งเด็กเข้าเรียนแต่อย่างใด 
 
                    จึงเรียนมาเพือ่พจิารณาด าเนนิการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


