รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบออนไลน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ปีการศึกษา 2564

ครูที่ปรึกษา
1.นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์
2.นายวีรวัฒน์ พนาสณฑ์

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
ที่ ……../……….
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
เรื่อง รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ปีการศึกษา 2564
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 1 เล่ม
ตามที ่ ข ้ า พเจ้ า นายวี ร วั ฒ น์ พนาสณฑ์ ครู ป ระจำชั ้ น นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 3 ห้ อ ง 2
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เยี่ยมบ้านนักเรียนแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดี ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน รวมถึงรับทราบปัญหาของผู้เรียน เพื่อจะได้
ดำเนินการดูแลช่วยเหลือต่อไป
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงสรุปผลและรายงานเพื่อทราบ
(ลงชื่อ)…………………………………......................
(นายวีรวัฒน์ พนาสณฑ์)
ครูประจำชั้น

(ลงชื่อ)…………………………………......................
(นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์)
ครูประจำชั้น
(ลงชื่อ)……………………………...............……........
(นายยะนัย เลิศธนโยธิน)
หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน
....................................................................................................................................................................................
อนุมต
ั เิ ห็นชอบตามทีเสนอ
...................................................................................................................................................................................
................................................................
(นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน
....................................................................................................................................................................................
รับทราบ
....................................................................................................................................................................................
.................................................................
(นายบุญเลิศ แสวงทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
จำนวนนักเรียน 29 คน ชาย 12 คน หญิง 17 คน
รายการ
1. บ้านที่อาศัย

2. ลักษณะบ้าน

3. สภาพแวดล้อมของบ้าน

4. สถานภาพบิดา มารดา

5. อาชีพของผู้ปกครอง

ข้อมูล /รายละเอียดที่พบ
1.1 บ้านตนเอง
1.2 อยู่อาศัยกับผู้อื่น
1.3 บ้านเช่า
1.4 บ้านพักข้าราชการ
2.1. บ้านชั้นเดียว
2.2 บ้านสองชั้น
2.3 ลักษณะแบบอื่น ๆ
3.1 ดี
3.2 พอใช้
3.3 ไม่ดี
3.4 ควรปรับปรุง
4.1 อาศัยอยู่ร่วมกัน
4.2 แยกกันอยู่
4.3 หย่าร้าง
4.4 บิดาเสียชีวิต
4.5 มารดาเสียชีวิต
4.6 บิดามารดาเสียชีวิต
5.1 เกษตร
5.2 ค้าขาย
5.3 รับราชการ
5.4 รับจ้าง
5.5 อื่น ๆ

รวม (คน)

ร้อยละ

25
2
1
1
21
3
5
17
11
1
15
4
6
3
1
11
3
2
13
-

86.2
6.89
3.44
3.44
72.41
10.34
17.24
58.62
37.93
3.44
51.72
13.79
20.68
10.34
3.44
37.93
10.34
6.89
44.82
-

รายการ
6. การพักอาศัยของนักเรียน

7. โรคประจำตัวของนักเรียน
8. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

9.รายได้ต่อเดือนของครอบครัว(ประมาณ)

10.รายได้ในการใช้จ่ายครอบครัว

11.การหารายได้พิเศษของนักเรียน
12. ลักษณะเพื่อนเล่นที่บ้านของนักเรียน
โดยปกติ

13. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน

ข้อมูล /รายละเอียดที่พบ
6.1 บิดา มารดา
6.2 บิดา
6.3 มารดา
6.4 ปู่ ย่า / ตา ยาย
6.5 ลุง ป้า / น้า อา
6.5 อื่น ๆ
7.1 มี
7.2 ไม่มี
8.1 อบอุ่น
8.2 เฉย ๆ
8.3 ห่างเหิน
9.1 น้อยกว่า 20000 บาท
9.2 20000 – 26999 บาท
9.3 27000 ขึ้นไป
10.1 เพียงพอ
10.2 ไม่เพียงพอในบางครั้ง
10.3 ขัดสน
11.1 ไม่มีรายได้พิเศษ
11.2 มีรายได้พิเศษ
12.1 เพื่อนรุ่นเดียวกัน
12.2 เพื่อรุ่นน้อง
12.3 เพื่อนรุ่นพี่
12.4 เพื่อนทุกรุ่น
13.1 เดิน
13.2 รถจักรยาน
13.3 จักรยานยนต์
13.4 รถรับ ส่ง / โดยสาร
13.5 อื่น ๆ

รวม (คน)
13
7
4
4
1
5
24
19
9
1
16
12
1
11
18
20
9
6
7
5
11
1
1
9
18
-

ร้อยละ
44.82
24.13
13.79
13.79
3.44
17.24
82.75
65.51
31.03
3.44
55.17
41.37
3.44
37.93
62.06
68.96
31.03
20.68
24.13
17.24
37.93
3.44
3.44
31.03
62.06
-

รายการ
14. ช่องทางการเรียนออนไลน์ของนักเรียน

ข้อมูล /รายละเอียดที่พบ
14.1 โทรศัพท์มือถือ
14.2 คอมพิวเตอร์
14.3 ไอแพด/แท็บเล็ต
14.4 ไม่มีช่องทางการเรียนออนไลน์

ลงชื่อ ................................................. ครูที่ปรึกษา
(นายวีรวัฒน์ พนาสณฑ์)
ลงชื่อ ................................................. ครูที่ปรึกษา
(นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์)

รวม (คน)
27
2

ร้อยละ
93.10
0.58

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03894
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
มนตจันทร
กมลพัฒน
เด็กชาย
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0807071960
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
วังกระแจะ
306/1
พุกลาง
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…7 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นส. วันเพ็ญ เเสงนอย
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นาย สุชาติ มนตจันทร
0822901413
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
2
2
นส. วันเพ็ญ เเสงนอย
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
บานชั้นเดียว
1
บานเชา
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
มารดา
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในอําเภอเดียวกัน
รับจาง
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
บิดาเสียชีวิต
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
เฉย ๆ
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
เฉย ๆ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ทํางานบาน
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
ทําเปนครั้งคราว
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ลางจาน
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
นอยกวา 20,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนรุนเดียวกัน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถจักรยานยนต
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
ใหหางานทําเลี้ยงดูพอเเม
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
แม
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
แม
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ไมมีสัญญาณโทรศัพทมือถือ
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03894
เด็กชาย กมลพัฒน มนตจันทร
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
พุกลาง
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…306/1
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
7
วังกระแจะ
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

กมลพัฒน มนตจันทร
ลงชื่อ………………........................
( เด็กชายกมลพัฒน มนตจันทร )
นักเรียน
ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

นส. วันเพ็ญ เเสงนอย
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นส. วันเพ็ญ เเสงนอย
)
ผูปกครอง
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03895
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
ดีนอก
กรกวี
เด็กชาย
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0610814741
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
วังกระแจะ
78/2
หนองปลา
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…2 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นายสุชิน วัฒนา
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นายรณชัย วัฒนา
0980834046
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
1
2
มธุวัลย คําพรครับ
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
บานชั้นเดียว
1
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
ปู ยา / ตา ยาย
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ตางจังหวัด
เกษตรกร
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
หยาราง
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ชวยงานผูปกครอง
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ลางจาน
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
นอยกวา 20,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
เพียงพอ
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนทุกรุน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
อยากใหมีงานทําตอนเรียนจบ
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
พอ
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
พอ
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ไมมีครับ
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
เรื่องการเรียน
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03895
เด็กชาย กรกวี ดีนอก
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
หนองปลา บานเลขที่…78/2
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
2
วังกระแจะ
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

กรกวี ดีนอก
ลงชื่อ………………........................
เด็กชายกรกวี ดีนอก
)
นักเรียน

นายสุชิน วัฒนา
ลงชื่อ………..……………..…………………..
(
)
นายสุชิน วัฒนา
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03898
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
ตวนเครือ
ธนธรณ
เด็กชาย
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0981160809
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
421
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…3 ..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
น.ส ปราณี ผานแกว
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นาย สมบัติ ตวนเครือ
0627182723
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
1
2
น.ส ปราณี ผานแกว
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียว
1
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
มารดา
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ตางจังหวัด
คาขาย
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
หยาราง
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
เขมงวดกวดขัน
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ชวยงานผูปกครอง
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ลางจาน
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
20,000 บาท -50,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
นองสาว
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถจักรยานยนต
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
ม.6
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
แม
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
แม
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
โทรศัพทไมคอยเอื้อตอการเรียน
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03898
เด็กชาย ธนธรณ ตวนเครือ
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่…421
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
3
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

ธนธรณ ตวนเครือ
ลงชื่อ………………........................
เด็กชายธนธรณ ตวนเครือ )
นักเรียน

น.ส ปราณี ผานแกว
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( น.ส ปราณี ผานแกว
)
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03900
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
มัจฉาสรอย
ธนาวิน
เด็กชาย
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0654211371
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
วังกระแจะ
46/1
บองตี้นอย
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…8 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นางสาวเเสงนภา นุตโร
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นาย วิทยา มัจฉาสรอย
0635870514
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
1
2
นางสาว เเสงนภา นุตโร
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
บานชั้นเดียว
1
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา มารดา
พอใช
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในอําเภอเดียวกัน
เกษตรกร
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
อาศัยอยูรวมกัน
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ชวยงานผูปกครอง
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ซักผา
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
20,000 บาท -50,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
ไมมีครับ
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
เเลวเเตตัวผมครับ
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
ทุกคนครับ
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
ตัดสินใจดวยตัวเองครับ
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ผมไมมีเวลาเรียน
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมีครับ
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03900
เด็กชาย ธนาวิน มัจฉาสรอย
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
บองตี้นอย บานเลขที่…46/1
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
8
วังกระแจะ
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

ธนาวิน มัจฉาสรอย
ลงชื่อ………………........................
เด็กชายธนาวิน มัจฉาสรอย )
นักเรียน

นางสาวเเสงนภา นุตโร
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นางสาวเเสงนภา นุตโร
)
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

04238
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
อินทนู
วชิรวิทย
นาย
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0812718959
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
วังกระแจะ
18
ดงพง
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…5 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
น.ส.ภัสสร อินทนู
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นายกฤษนาค อินทนู
0812718959
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
1
ลูกคนเดียวครับ
น.ส. ภัสสร อินทนู
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
บานชั้นเดียว
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา มารดา
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในอําเภอเดียวกัน
รับราชการ
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
อาศัยอยูรวมกัน
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ทํางานบาน
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
กวาดบาน
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
นอยกวา 20,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
เพียงพอ
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนรุนพี่
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
มีงานเปนของตัวเอง
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
แม
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
แม
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
เน็ตไมคอยดี
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

04238
นาย วชิรวิทย อินทนู
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
ดงพง
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…18
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
5
วังกระแจะ
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

วชิรวิทย อินทนู
ลงชื่อ………………........................
นายวชิรวิทย อินทนู
)
นักเรียน

น.ส.ภัสสร อินทนู
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( น.ส.ภัสสร อินทนู
)
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03903
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
มงคล
นาย
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0623151589
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
83/3
เขาโทน
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…3 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นายเฉลิม
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นายเฉลิม
0623151589
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
3
5
นางกง
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
2
บานชั้นเดียวใตถุนสูง
3
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา
พอใช
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในจังหวัดเดียวกัน
เกษตรกร
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
มารดาเสียชีวิต
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ชวยงานผูปกครอง
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
หุงขาว
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
20,000 บาท -50,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
มี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนทุกรุน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถจักรยานยนต
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
เรียนจบเเลวหางานที่ที่สบาย
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
แม
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
แม
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ไมมี
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

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

03903
นาย มงคล รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
เขาโทน
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…83/3
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
3
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

มงคล ลงชื่อ………………........................
นายมงคล )
นักเรียน

นายเฉลิม
ลงชื่อ………..……………..…………………..
(
)
นายเฉลิม
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

04122
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
จรบํารุง
ศุภกร
เด็กชาย
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0623174762
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
324
ปากแซง
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…3 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นายประสาน จรบํารุง
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นายประสาน จรบํารุง
0982766113
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
1
2
นางสาว นิสา มงคล
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียว
1
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา
พอใช
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในจังหวัดเดียวกัน
รับจาง
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
แยกกันอยู
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
เขมงวดกวดขัน
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ชวยงานผูปกครอง
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
ทําเปนครั้งคราว
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ลางจาน
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
นอยกวา 20,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
เพียงพอ
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนรุนพี่
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถจักรยานยนต
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
ม.6
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
พอ
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
พอ
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ไมมี
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

04122
เด็กชาย ศุภกร จรบํารุง
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
ปากแซง
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…324
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
3
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

ศุภกร จรบํารุง
ลงชื่อ………………........................
เด็กชายศุภกร จรบํารุง )
นักเรียน

นายประสาน จรบํารุง
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นายประสาน จรบํารุง
)
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03905
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
ศรีเมือง
สรยุทธ
เด็กชาย
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0654637289
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
วังกระแจะ
82
แกงระเบิด
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…4 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
วาสนา ศรีเมือง
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
เกษม ศรีเมือง
0655989884
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
2
2
วาสนา ศรีเมือง
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
บานชั้นเดียว
1
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา มารดา
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในอําเภอเดียวกัน
เกษตรกร
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
อาศัยอยูรวมกัน
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ตามใจ
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ชวยงานผูปกครอง
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
ไมมี
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
หุงขาว
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
นอยกวา 20,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
เพียงพอ
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนรุนนอง
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
ปริญญาตรี
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
แม
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
แม
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ไมมี
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03905
เด็กชาย สรยุทธ ศรีเมือง
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
แกงระเบิด บานเลขที่…82
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
4
วังกระแจะ
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

สรยุทธ ศรีเมือง
ลงชื่อ………………........................
เด็กชายสรยุทธ ศรีเมือง )
นักเรียน

วาสนา ศรีเมือง
ลงชื่อ………..……………..…………………..
(
)
วาสนา ศรีเมือง
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03906
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
จั่นทอง
สัญญา
เด็กชาย
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0636538328
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…3 ..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นาย สุชาติ จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นายสุชาติ 0988794075
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
1
2
นางสา ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียว
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา มารดา
พอใช
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในอําเภอเดียวกัน
รับจาง
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
อาศัยอยูรวมกัน
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
เฉย ๆ
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ทํางานบาน
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
หุงขาว
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
20,000 บาท -50,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
มี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
พารทไทม
300
เพื่อนรุนเดียวกัน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
มีงานทําดีๆ
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
แม
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
แม
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ผมขี้เกียดครับ
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ขี้เกียด
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03906
เด็กชาย สัญญา จั่นทอง
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่…-…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
3
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

สัญญา จั่นทอง
ลงชื่อ………………........................
เด็กชายสัญญา จั่นทอง )
นักเรียน

นาย สุชาติ ลงชื่อ………..……………..…………………..
(
)
นาย สุชาติ ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03908
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
เดชชัยสิริกุล
สิริกร
เด็กชาย
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
061 189 7696
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
178/1
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…8 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
มอญ
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
บรรหาร
0935016954
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
3
3
มอญ
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียว
1
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
มารดา
พอใช
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในอําเภอเดียวกัน
คาขาย
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
บิดาเสียชีวิต
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
เฉย ๆ
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ตามใจ
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ชวยงานผูปกครอง
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
ทําเปนครั้งคราว
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
หุงขาว
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
นอยกวา 20,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
มี
เพียงพอ
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
พารทไทม
300
เพื่อนรุนเดียวกัน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถจักรยาน
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
มัธยมศึกษาปที่6
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
พี่
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
พี่
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ทํางานครับ
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03908
เด็กชาย สิริกร เดชชัยสิริกุล
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…178/1
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
8
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

สิริกร เดชชัยสิริกุล
ลงชื่อ………………........................
เด็กชายสิริกร เดชชัยสิริกุล )
นักเรียน

มอญ
ลงชื่อ………..……………..…………………..
(
)
มอญ
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03908
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
ภาคโพธิ์
สิริโรจน
นาย
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0987424971
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ชองสะเดา
64
ทับศิลา
เมือง
บานเลขที่ …………………….หมู
…7 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นางสําเนาว คําพิมพ?
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
วิโรจน ภาคโพธิ์
0884575401
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
1
1
สุจนา คําพิมพ
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียว
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
ปู ยา / ตา ยาย
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในอําเภอเดียวกัน
เกษตรกร
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
อาศัยอยูรวมกัน
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ทํางานบาน
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ลางจาน
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
นอยกวา 20,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
มี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ประจํา
300
เพื่อนทุกรุน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
เรียนตอ
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
แม
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
แม
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ทํางาน ไฟดับ เน็ตไมสเถียน
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03908
นาย สิริโรจน ภาคโพธิ์
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
ทับศิลา
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…64
…….….
เมือง
กาญจนบุรี
7
ชองสะเดา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

สิริโรจน ภาคโพธิ์
ลงชื่อ………………........................
นายสิริโรจน ภาคโพธิ์ )
นักเรียน

นางสําเนาว คําพิมพ?
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นางสําเนาว คําพิมพ?
)
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03955
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
เงินทอง
กุลยา
เด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0631100158
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
เขาโทน
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…3 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นางสาว กันยา เงินทอง
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นาย อู 0926408355
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
2
3
นางสาว กันยา เงินทอง
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียว
1
บานพักคนงาน/ลูกจาง ลักษณะบาน..........................................
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
บิดา มารดา
พอใช
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในอําเภอเดียวกัน
รับจาง
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
อาศัยอยูรวมกัน
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
เฉย ๆ
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
อานหนังสือทําการบาน
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ซักผา
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
นอยกวา 20,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนรุนนอง
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถจักรยานยนต
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
รายได
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
พี่
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
พี่
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ไมมี
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03955
เด็กหญิง กุลยา เงินทอง
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
เขาโทน
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…-…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
3
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

กุลยา เงินทอง
ลงชื่อ………………........................
เด็กหญิงกุลยา เงินทอง )
นักเรียน

นางสาว กันยา เงินทอง
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นางสาว กันยา เงินทอง
)
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03957
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
เจนจิรา
เด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0821841056
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
เขาโทน
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…3 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นางมะ
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นายใน
0821841056
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
2
3
นาง ซอ
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
2
บานชั้นเดียว
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
คนละจังหวัด
รับจาง
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
หยาราง
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
เฉย ๆ
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
เขมงวดกวดขัน
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ชวยงานผูปกครอง
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ไมมี
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
20,000 บาท -50,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
มี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
พารทไทม
ถาเปนปดเทอมอั
คารถึง ่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
เพื่อนทุกรุน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักงษณะเพื
รไงดโดยสาร
วันละ100สวนเสารรถรัศุบก-ส
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
อาทิตยได200บาท
ม.3
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
นอง
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
บุคคลอื่น
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
บางทีก็มีเน็ตหลุดบาง
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03957
เด็กหญิง เจนจิรา รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
เขาโทน
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…-…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
3
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

เจนจิรา ลงชื่อ………………........................
เด็กหญิงเจนจิรา )
นักเรียน

นางมะ
ลงชื่อ………..……………..…………………..
(
)
นางมะ
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03958
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
แคลวโยธา
ชนิภรณ
เด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0649683369
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
25/1
พุพง
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…5 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
น.ศุภกิจ แคลวโยธา
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
น.ศุภกิจ แคลวโยธา
0929274689
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
1
3
น.ส.ผองเพ็ญ ทวีสด
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียว
2
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในจังหวัดเดียวกัน
รับจาง
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
มี
หยาราง
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
กษาโดย ………...………….…………………....
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
เขมงวดกวดขัน
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ชวยงานผูปกครอง
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
ทําเปนครั้งคราว
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
หุงขาว
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
20,000 บาท -50,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนทุกรุน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถจักรยานยนต
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
ไมมี
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
พี่
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
พี่
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ออกไปทํางาน,ธุระ แลวกลับมาเรียนไมทัน
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03958
เด็กหญิง ชนิภรณ แคลวโยธา
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
พุพง
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…25/1
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
5
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

ชนิภรณ แคลวโยธา
ลงชื่อ………………........................
( เด็กหญิงชนิภรณ แคลวโยธา )
นักเรียน
ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

น.ศุภกิจ แคลวโยธา
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( น.ศุภกิจ แคลวโยธา
)
ผูปกครอง
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03959
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
รักกลาง
ธมลวรรณ
เด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0656374925
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
20
พุเตย
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…11..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
จรินทร รักกลาง
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
สุพจน รักกลาง
0615909448
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
2
2
จรินทร รักกลาง
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานสองชั้น
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา มารดา
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในจังหวัดเดียวกัน
รับราชการ
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
พบแพทยเปนครั้ง
มี
อาศัยอยูรวมกัน
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
กษาโดย ………...………….…………………....
คราว
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ทํางานบาน
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ถูบาน
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
20,000 บาท -50,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
เพียงพอ
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนรุนนอง
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
มหาลัย
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
สนิทกับทุกคน
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
พอ
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
เบื่อ
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03959
เด็กหญิง ธมลวรรณ รักกลาง
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
พุเตย
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…20
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
11
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

ธมลวรรณ รักกลาง
ลงชื่อ………………........................
เด็กหญิงธมลวรรณ รักกลาง )
นักเรียน

จรินทร รักกลาง
ลงชื่อ………..……………..…………………..
(
)
จรินทร รักกลาง
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03960
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
สุขลาภ
นิสา
เด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0984084208
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ชองสะเดา
102
ทับศิลา
เมือง
บานเลขที่ …………………….หมู
…7 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71190
นาง บุญสม ขันชนะ
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นาย สานนท สุขลาภ
0852959376
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
2
1
นาง บุญสม ขันชนะ
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียว
อาศัยอยูกับผูอื่น
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา มารดา
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในจังหวัดเดียวกัน
เกษตรกร
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
พบแพทยเปนครั้ง
มี
อาศัยอยูรวมกัน
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
กษาโดย ………...………….…………………....
คราว
เฉย ๆ
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ทํางานบาน
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
หุงขาว
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
50,000บาท ขึ้นไป
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนรุนเดียวกัน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
เรียนตอ
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
แม
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
บุคคลอื่น
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ไมเขาใจ
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03960
เด็กหญิง นิสา สุขลาภ
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
ทับศิลา
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…102
…….….
เมือง
กาญจนบุรี
7
ชองสะเดา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

นิสา สุขลาภ
ลงชื่อ………………........................
เด็กหญิงนิสา สุขลาภ
)
นักเรียน

นาง บุญสม ขันชนะ
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาง บุญสม ขันชนะ
)
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03961
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
ขันทองดี
นุชจรีย
เด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0651054763
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
44/2
พุมวง
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…6 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นส.วัชรินทร อินทรพิทักษ
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นายอานุ ขันทองดี
0613489686
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
1
2
นส.วัชรินทร อินทรพิทักษ
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียว
อาศัยอยูกับผูอื่น
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา มารดา
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในอําเภอเดียวกัน
รับจาง
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
อาศัยอยูรวมกัน
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ทํางานบาน
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ไมมี
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
20,000 บาท -50,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
เพียงพอ
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนทุกรุน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถจักรยานยนต
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
ใหนักเรียนมีอนาคตที่ดี
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
แม
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
แม
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
โทรศัพทลวน+คาเน็ต
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03961
เด็กหญิง นุชจรีย ขันทองดี
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
พุมวง
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…44/2
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
6
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

นุชจรีย ขันทองดี
ลงชื่อ………………........................
เด็กหญิงนุชจรีย ขันทองดี )
นักเรียน

นส.วัชรินทร อินทรพิทักษ
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นส.วัชรินทร อินทรพิทักษ
)
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03962
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
ปยาอร
เด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0626411936
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
181
หมูบานตาจันทร าบล…………...……………อํ
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…5 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นางสาวสุดารัตน เอกเลิศสุรววณ
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นายจีวิน 0625383828
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
3
4
นางเเปะ ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียวใตถุนสูง
3
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
ปู ยา / ตา ยาย
พอใช
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในอําเภอเดียวกัน
เกษตรกร
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
หยาราง
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ชวยงานผูปกครอง
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
หุงขาว
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
นอยกวา 20,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
เพียงพอ
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนทุกรุน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
เรียนตอคณะนิเทศศาสตร
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
พี่
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
พี่
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
เรียนไมรูเรื่อง
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03962
เด็กหญิง ปยาอร
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
หมูบานตา บานเลขที่…181
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
…….….
จันทรจังหวัด…………..……………….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
5
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

ปยาอร
ลงชื่อ………………........................
เด็กหญิงปยาอร
- )
นักเรียน

นางสาวสุดารัตน เอกเลิศสุรววณ
ลงชื่อ………..……………..…………………..
(
นางสาวสุ
ดารัตน เอกเลิศสุรววณ )
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

04123
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
มีทรัพยมั่น
ภัสสร
เด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0649840829
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
27
บานพุมวง
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…6 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นายสมภพ มีทรัพยมั่น
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นายสมภพ มีทรัพยมั่น
0934927800
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
1
3
นางสาวสกุนา งามยิ่ง
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
บานชั้นเดียว
3
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา
พอใช
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ตางจังหวัด
รับจาง
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
มี
หยาราง
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
กษาโดย ………...………….…………………....
หางเหิน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
เฉย ๆ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
อานหนังสือทําการบาน
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ลางจาน
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
20,000 บาท -50,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนรุนพี่
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถจักรยานยนต
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
ใหหางานทําที่ดีไมถะเหลถะไหล
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
พี่
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
บุคคลอื่น
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ไมมี
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

04123
เด็กหญิง ภัสสร มีทรัพยมั่น
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
บานพุมวง บานเลขที่…27
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
6
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

ภัสสร มีทรัพยมั่น
ลงชื่อ………………........................
เด็กหญิงภัสสร มีทรัพยมั่น )
นักเรียน

นายสมภพ มีทรัพยมั่น
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นายสมภพ มีทรัพยมั่น
)
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03963
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
มณีวรรณ
เด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0632527004
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
บองตี้
8/ช
บองตี้นอย
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…,8..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นางเอวิ จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
เอวิ 0632527004
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
3
3
อายุ ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียว
1
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา มารดา
พอใช
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในอําเภอเดียวกัน
เกษตรกร
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
อาศัยอยูรวมกัน
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ชวยงานผูปกครอง
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ถูบาน
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
20,000 บาท -50,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนทุกรุน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
เรียนตอ
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
แม
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
แม
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
สัญญาณอินเตอรเน็ตไมดี
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03963
เด็กหญิง มณีวรรณ รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
บองตี้นอย บานเลขที่…8/ช
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
,8
บองตี้
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

มณีวรรณ ลงชื่อ………………........................
เด็กหญิงมณีวรรณ )
นักเรียน

นางเอวิ ลงชื่อ………..……………..…………………..
(
)
นางเอวิ ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03964
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
เมธิณี
นางสาว
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0655673923
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
532
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…3 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นางสาว ยุย จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นายทอง 0655673923
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
3
5
นาง วา ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
2
บานชั้นเดียว
1
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
มารดา
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในจังหวัดเดียวกัน
รับจาง
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
บิดาเสียชีวิต
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
เฉย ๆ
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ชวยงานผูปกครอง
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ลางจาน
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
นอยกวา 20,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
เพียงพอ
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนรุนนอง
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
เดิน
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
เรียนตอ
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
พอ
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
แม
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมีคะ
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ไมมีคะ
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมีคะ
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมีคะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03964
นางสาว เมธิณี รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…532
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
3
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

เมธิณี ลงชื่อ………………........................
นางสาวเมธิณี )
นักเรียน

นางสาว ยุย ลงชื่อ………..……………..…………………..
(
)
นางสาว ยุย ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03965
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
ไมมีนามสกุล
ยลดา
เด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0821814562
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
578
หมูบานเขาโทน าบล…………...……………อํ
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…3 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นางสาว ตุน รัชวดีกุล
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นาย วิน ไมมีนามสกุล
0871654274
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
1
3
นางสาว ตุน รัชวดีกุล
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียวใตถุนสูง
1
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
ปู ยา / ตา ยาย
พอใช
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในอําเภอเดียวกัน
เกษตรกร
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
มี
อาศัยอยูรวมกัน
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
กษาโดย ………...………….…………………....
เฉย ๆ
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
เฉย ๆ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ปลอยปละละเลย
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ทํางานบาน
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ทุกอยาง
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
นอยกวา 20,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
มี
เพียงพอ
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ประจํา
100
เพื่อนรุนเดียวกัน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
ไดมีการงานหนาที่สุจริตก็พอ
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
เฉย ๆ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
ยาย
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
ยาย
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ไมมี
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03965
เด็กหญิง ยลดา ไมมีนามสกุล
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
หมูบาน
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…578
…….….
เขาโทนจังหวัด…………..……………….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
3
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

ยลดา ไมมีนามสกุล
ลงชื่อ………………........................
( เด็กหญิงยลดา ไมมีนามสกุล )
นักเรียน
ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

นางสาว ตุน รัชวดีกุล
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นางสาว ตุน รัชวดีกุล
)
ผูปกครอง
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03966
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
เลื่อนลอย
รัชณีวรรณ
เด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0980857017
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
วังกระแจะ
84/3
แกงระเบิด
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…4 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
บัญชา เลื่อนลอย
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
บัญชา เลื่อนลอย
0800201429
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
1
3
ปริณดา อวมเจริญ
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
2
บานสองชั้น
3
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ตางจังหวัด
คาขาย
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
แยกกันอยู
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
เขมงวดกวดขัน
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ชวยงานผูปกครอง
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ลางจาน
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
นอยกวา 20,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
เพียงพอ
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนทุกรุน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
ศึกษาตอ
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
แม
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
แม
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
ไมมีชองทางการเรียนออนไลน
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ไมมีสัญญาณ
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมีอะไรที่ตองเปนหวงมีแตการเรียนกลัวเรียนไมทัน
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03966
เด็กหญิง รัชณีวรรณ เลื่อนลอย
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
แกงระเบิด บานเลขที่…84/3
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
4
วังกระแจะ
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

รัชณีวรรณ เลื่อนลอย
ลงชื่อ………………........................
( เด็กหญิงรัชณีวรรณ เลื่อนลอย )
นักเรียน
ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

บัญชา เลื่อนลอย
ลงชื่อ………..……………..…………………..
(
)
บัญชา เลื่อนลอย
ผูปกครอง
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03967
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
เกษร
วิมารา
เด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0933958920
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
18/5
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…5 ..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นายศักศิดิ์ ธรเกษร
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
ศักศิดิ์ธร เกษร
0933862884
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
2
3
มาณี มณฑา
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียวใตถุนสูง
1
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา
ไมดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในอําเภอเดียวกัน
รับจาง
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
แยกกันอยู
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ปลอยปละละเลย
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ทํางานบาน
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ลางจาน
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
นอยกวา 20,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
มี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ประจํา
100-50 นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
เพื่อนรุนนอง
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
ปริณญาตรี
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
พี่
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
ปา
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ใหงานมาทําเเทน
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ตองออกไปเรียนขางนอกบานเน็ตที่บานไมมีสัญญาน
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

อยากใหเอางานมาทําเเทนมันจะสะดวกกวา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03967
เด็กหญิง วิมารา เกษร
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่…18/5
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
5
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

วิมารา เกษร
ลงชื่อ………………........................
เด็กหญิงวิมารา เกษร )
นักเรียน

นายศักศิดิ์ ธรเกษร
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นายศักศิดิ์ ธรเกษร
)
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03968
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
ศุภิดาเด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0989921768
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
217
พุองกะ
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…4 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นางสาวนํ้าหวานจังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นายวี0630515274
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
2
3
นางแรชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียวใตถุนสูง
2
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
ลุง ปา / นา อา
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในจังหวัดเดียวกัน
รับจาง
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
อาศัยอยูรวมกัน
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ทํางานบาน
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
ทําเปนครั้งคราว
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ซักผา
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
20,000 บาท -50,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนทุกรุน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
ไมมี
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
เฉย ๆ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
พี่
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
พี่
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ทุนการศึกษา
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
เรียนไมเขาใจ การบานเยอะ
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03968
เด็กหญิง ศุภิดา- รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
พุองกะ
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…217
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
4
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

ศุภิดา- ลงชื่อ………………........................
เด็กหญิงศุภิดา- )
นักเรียน

นางสาวนํ้าหวานลงชื่อ………..……………..…………………..
( นางสาวนํ้าหวาน)
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03969
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
เถื่อนศรี
สายสุนี
เด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0808555450
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
150
ชองเเคบ
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…1 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นางสาว นิศา เถื่อนศรี
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นาย เอนก เถื่อนศรี
0808555450
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
3
3
นางสาว สีมวง เเสงเทศ
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียว
2
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา มารดา
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในอําเภอเดียวกัน
เกษตรกร
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
อาศัยอยูรวมกัน
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ชวยงานผูปกครอง
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
หุงขาว
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
20,000 บาท -50,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
มี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
พารทไทม
300
เพื่อนรุนพี่
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
จบเเลวสามารถทํางานหรือหางานทําได
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
พี่
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
แม
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
เรียนไมคอยเขาใจในการเรียนในเเตละครั้ง เน็ตไมดีทําให
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………
นติดไขๆขัดๆ
พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรีการเรี
ยนดูแยลแก

ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

ไมมี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03969
เด็กหญิง สายสุนี เถื่อนศรี
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
ชองเเคบ
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…150
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
1
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

สายสุนี เถื่อนศรี
ลงชื่อ………………........................
เด็กหญิงสายสุนี เถื่อนศรี )
นักเรียน

นางสาว นิศา เถื่อนศรี
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นางสาว นิศา เถื่อนศรี
)
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03791
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
สืบปาน
อารยา
เด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
0625230751
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ชองสะเดา
135/1
หมูบาน ทับศิลา าบล…………...……………อํ
เมือง
บานเลขที่ …………………….หมู
…7 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71190
กลวยไม มนพลับ
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นาย สุพจน สืบปาน
0817459568
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
2
2
นางสาว กลวยไม มนพลับ
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
บานสองชั้น
2
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา มารดา
พอใช
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในจังหวัดเดียวกัน
รับจาง
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
อาศัยอยูรวมกัน
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
อบอุน
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
พอใจ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ชวยงานผูปกครอง
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
มีหนาที่ประจํา
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
หุงขาว
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
นอยกวา 20,000 บาท
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนทุกรุน
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
ไมมี
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
พี่
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
พี่
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
ไมมี
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
โทรศัพทมือถือ
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
เรียนไมรูเรื่อง
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
ไมมี
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

หองนํ้าไมเพียงพอ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03791
เด็กหญิง อารยา สืบปาน
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
หมูบาน
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…135/1
…….….
ทับศิลจัางหวัด…………..……………….
เมือง
กาญจนบุรี
7
ชองสะเดา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

(

อารยา สืบปาน
ลงชื่อ………………........................
เด็กหญิงอารยา สืบปาน )
นักเรียน

กลวยไม มนพลับ
ลงชื่อ………..……………..…………………..
(
)
กลวยไม มนพลับ
ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564
โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

03972
รหัสประจําตัวนักเรียน ………………………………….
ปญญาเรือนเเกว
อุษา
เด็กหญิง
คํานําหนา …………………………
ชื่อ ……………………………………………...สกุ
ล ……………...…………………………………………………
ม.3
2
นักเรียนระดับชั้น …….........................
หอง…...................เบอร
โทรศัพทนักเรียน…………..……………………………....................
ทาเสา
290
ไทรโยค
บานเลขที่ …………………….หมู
…3 ..….บาน…………….……………….…ตํ
าบล…………...……………อํ
าเภอ…………………………………..
กาญจนบุรี
71150
นาย บุญเย็น ปญญาเรือนเเกว
จังหวัด………….…………………….……รหั
สไปรษณีย…………..…………….ชื
่อผูปกครอง……...………………………….……………………
นายบุญเย็น ปญญาเรือนเกว
0823478627
เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื
่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….
3
4
นางจันทร
ชื่อมารดา…………………………………………………………..นั
กเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํ
านวนพี่นอง…………......คน
1
บานชั้นเดียว
3
บานตนเอง
ชาย...……..คน
หญิง……………...คน
บานที่พักอาศัย …….……………………...……….
ลักษณะบาน..........................................
บิดา มารดา
ดี
สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพั
กอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................
ในอําเภอเดียวกัน
เกษตรกร
อาชีพผูปกครอง…………...………………………….…..
สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................
ไมมี
ไมมี กษาโดย ………...………….…………………....
แยกกันอยู
สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจํ
าตัวนักเรียน..….……..รั
เฉย ๆ
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....
เฉย ๆ
ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……
ใชเหตุผล
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..
ไมชวยงานเลย
การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...
ไมมี
หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…
ไมมี
หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….
20
รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………...
ไมมี
ไมเพียงพอในบางครั้ง
รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายได
พิเศษของนักเรียน ………………..….…...
ไมมี
ไมมี
เพื่อนรุนนอง
จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วั
นลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………
รถรับ-สงโดยสาร
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………
ทํางาน
ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….
พอใจ
ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………
นอง
ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...
แม
เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..……………
_
ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...
ไมมีชองทางการเรียนออนไลน
ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..
ไมมี
ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข
_
…….…………………..……..…....…………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

_
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

03972
เด็กหญิง อุษา ปญญาเรือนเเกว
รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…
ชื่อ ……………………………………...………….………..……
2
ม.3
ชั้น ............
หอง.....................ที
่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..……….
บานเลขที่…290
…….….
ไทรโยค
กาญจนบุรี
3
ทาเสา
หมูที่……………....
ตําบล………….…………….อํ
าเภอ…………………...…………….
จังหวัด…………..……………….
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

อุษา ปญญาเรือนเเกว
ลงชื่อ………………........................
( เด็กหญิงอุษา ปญญาเรือนเเกว )
นักเรียน
ลงชื่อ………………........................
( นางสาวพิมพพิชชา สุนจิรัตน )
ครูที่ปรึกษา

นาย บุญเย็น ปญญาเรือนเเกว
ลงชื่อ………..……………..…………………..
(นาย บุญเย็น ปญญาเรือนเเกว )
ผูปกครอง
ลงชื่อ………..……………..…………………..
( นาย วีรวัฒน พนาสณฑ
)
ครูที่ปรึกษา

