
นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ

ต าแหน่ง ครูท่ีปปรกษาา

ษารเย่ปยมบ้านนัษเร่ยนชัน้มัธยมศกษาาปีท่ีป ๔/๓ 
ประจ าปีษารศกษาา ๒๕๖๔

รายงาน

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นายชัยธวัช ปราถนาวัฒนาสุข



  
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ                โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา                          
ท่ี  ……../……….            วันท่ี  29 เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เรื่อง    รายงานผลการเย่ียมบ้านนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖4 
เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย    รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน จ านวน 1 เล่ม 
      ตามท่ีข้าพเจ้า นางสาวดาวประดับ เรืองศิริและนายชัยธวัช ปราถนาวัฒนาสุข  ครูประจ าช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีเย่ียมบ้านนักเรียนแบบออนไลน์ประจ าปีการศึกษา 2564 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจท่ีดี ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน รวมถงึรบัทราบปัญหา
ของผู้เรียน เพื่อจะได้ด าเนินการดูแลช่วยเหลือต่อไป  
 
 ดังนั้น   ข้าพเจ้าจึงสรุปผล  และรายงานเพื่อทราบ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................    
                     ........................................ 
           (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค)  
                                                                      รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................    
            ........................................ 
         (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)  
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

(ลงช่ือ)………………………………….. 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

ครูประจ าช้ัน 

(ลงช่ือ)………………………………….. 
(นายชัยธวัช ปราถนาวัฒนาสุข) 

ครูประจ าช้ัน 

(ลงช่ือ)………………………………….. 
(นายยะนัย เลิศธนโยธิน) 

หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

User
Typewriter
เรียนผู้อำนวยการเพื่อทราบเห็นสมควรให้ครูที่ปรึกษานำข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านครั้งนี้ ไปใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือต่อไป

User
Typewriter
ทราบ ดำเนินการตามเสนอ



 
 

แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......๔..../.....๓.....ประจ าปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  
จ านวนนักเรียน ......๑๔...... คน  ชาย .....๗..... คน  หญิง .......๗........ คน  

รายการ ข้อมูล /รายละเอียดที่พบ รวม (คน) ร้อยละ 

1. บ้านท่ีอาศัย 1.1 บ้านตนเอง 12 85.71 
 1.2 อยู่อาศัยกับผู้อื่น 1 8.33 
 1.3 บ้านเช่า 1 8.33 
 1.4 บ้านพักข้าราชการ   
2. ลักษณะบ้าน 2.1. บ้านช้ันเดียว 11 78.00 
 2.2 บ้านสองช้ัน   
 2.3 ลักษณะแบบอื่น ๆ 3 21.42 
3. สภาพแวดล้อมของบ้าน 3.1 ดี 6 42.85 
 3.2 พอใช้ 7 50.00 
 3.3 ไม่ดี   
 3.4 ควรปรับปรุง 1 8.33 
4. สถานภาพบิดา  มารดา 4.1 อาศัยอยู่ร่วมกัน 7 50.00 
 4.2 แยกกันอยู่ 5 35.71 
 4.3 หย่าร้าง 2 14.28 
 4.4 บิดาเสียชีวิต   
 4.5 มารดาเสียชีวิต   
 4.6 บิดามารดาเสียชีวิต   
5. อาชีพของผู้ปกครอง 5.1 เกษตร 3 21.42 
 5.2 ค้าขาย 6 42.85 
 5.3 รับราชการ   
 5.4 รับจ้าง 4 28.57 
 5.5 อื่น ๆ 1 8.33 

 



 
 
 

รายการ ข้อมูล /รายละเอียดที่พบ รวม (คน) ร้อยละ 
6. การพักอาศัยของนักเรียน 6.1 บิดา มารดา 7 50.00 
 6.2 บิดา - - 
 6.3 มารดา 2 14.28 
 6.4 ปู่ ย่า / ตา ยาย 4 28.57 
 6.5 ลุง ป้า / น้า อา 1 8.33 
 6.5 อื่น ๆ - - 
7. โรคประจ าตัวของนักเรียน 7.1 ม ี 1 8.33 
 7.2 ไม่มี 13 92.85 
8. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 8.1 อบอุ่น 6 42.85 
 8.2 เฉย ๆ 8 57.14 
 8.3 ห่างเหิน - - 
9.รายได้ต่อเดือนของครอบครัว(ประมาณ) 9.1 น้อยกว่า 20000 บาท 7 50.00 
 9.2 20000 – 26999 บาท - - 
 9.3 27000 ขึ้นไป 7 50.00 
10.รายได้ในการใช้จ่ายครอบครัว 10.1 เพียงพอ 4 28.57 
 10.2 ไม่เพียงพอในบางครั้ง 7 50.00 
 10.3 ขัดสน 3 21.42 
11.การหารายได้พิเศษของนักเรียน 11.1 ไม่มีรายได้พิเศษ 10 71.42 
 11.2 มีรายได้พิเศษ 4 28.57 
12. ลักษณะเพื่อนเล่นท่ีบ้านของนักเรียน 12.1 เพื่อนรุ่นเดียวกัน 2 14.28 
โดยปกติ 12.2 เพื่อรุ่นน้อง 2 14.28 
 12.3 เพื่อนรุ่นพี ่ 1 8.33 
 12.4 เพื่อนทุกรุ่น 9 64.28 
13. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 13.1 เดิน 1 8.33 
 13.2 รถจักรยาน 1 8.33 
 13.3 จักรยานยนต์ 7 50.00 
 13.4 รถรับ ส่ง / โดยสาร 4 28.57 
 13.5 อื่น ๆ 1 8.33 



รายการ ข้อมูล /รายละเอียดที่พบ รวม (คน) ร้อยละ 
14. ช่องทางการเรียนออนไลน์ของนักเรียน 14.1 โทรศัพท์มือถือ 12 85.71 
 14.2 คอมพิวเตอร์ 2 14.28 
 14.3 ไอแพด/แท็บเล็ต   
 14.4 ไม่มีช่องทางการเรียนออนไลน ์   

 
                                            ลงช่ือ ................................................. ครูท่ีปรึกษา 
                                                    (นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 
 
                                            ลงช่ือ ............................................ ..... ครูท่ีปรึกษา 
                                                    (นายชัยธวัช ปราถนาวัฒนาสุข) 
 

 



แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รหัสประจําตัวนักเรียน  …………………………………. 

คํานําหนา ………………………… ชื่อ ……………………………………………...สกุล ……………...…………………………………………………

นักเรียนระดับชั้น ……......................... หอง…...................เบอรโทรศัพทนักเรียน…………..…………………………….................... 

บานเลขที่ …………………….หมู…..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อําเภอ…………………………………..

จังหวัด………….…………………….……รหัสไปรษณีย…………..…………….ชื่อผูปกครอง……...………………………….…………………… 

เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….

ชื่อมารดา…………………………………………………………..นักเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํานวนพี่นอง…………......คน  

ชาย...……..คน  หญิง……………...คน บานที่พักอาศัย …….……………………...………. ลักษณะบาน..........................................

สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพักอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................

อาชีพผูปกครอง…………...………………………….….. สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................

สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจําตัวนักเรียน..….……..รักษาโดย ………...………….…………………....

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....

ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……

วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..

การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...

หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…

หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….

รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………... 

รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายไดพิเศษของนักเรียน ………………..….…...

จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วันลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………

ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….

ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………

ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...

เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..…………… 

ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...

ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..

ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข

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

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

03838

นางสาว กัลยกร

3

ดอนหวางไพร

ม.4 0642631548

112/1 ชองแคบ ทาเสา ไทรโยค

71150

นายถาวาร ดอนหวางไพร 

นาง กาหลง ดอนหวางไพร 2 2

1 1 บานตนเอง บานชั้นเดียว

ควรปรับปรุง บิดา มารดา

เกษตรกร ในอําเภอเดียวกัน

อาศัยอยูรวมกัน ไมมี ไมมี

อบอุน

พอใจ

ใชเหตุผล

ชวยงานผูปกครอง

มีหนาที่ประจํา

นอยกวา 20,000 บาท

ไมเพียงพอในบางครั้ง ไมมี

ไมมี ไมมี เพื่อนทุกรุน

รถรับ-สงโดยสาร

มีงานทําดีๆ

ไมมี

แม

แม

พอใจ

โทรศัพทมือถือ

สัญญาณเน็ตหาย

ไมมี

ซักผา

กาญจนบุรี นางกาหลง ดอนหวางไพร

0892591498

ไมมี



ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

    (                                          )                (                                          )

นักเรียน      ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

          (                                          )      (                                          )

        ครูที่ปรึกษา                            ครูที่ปรึกษา

กัลยกร  ดอนหวางไพร

นางกาหลง ดอนหวางไพรนางสาวกัลยกร  ดอนหวางไพร

นางกาหลง ดอนหวางไพร

นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ นายชัยธวัช   ปราถนาวัฒนา

สุข

รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…    ชื่อ ……………………………………...………….………..……

ชั้น  ............  หอง.....................ที่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่……….….  

หมูที่……………....  ตําบล………….…………….อําเภอ…………………...……………. จังหวัด…………..……………….  

นางสาว กัลยกร  ดอนหวางไพร

3 ชองแคบ 12/1

1 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

03838

ม.4



แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รหัสประจําตัวนักเรียน  …………………………………. 

คํานําหนา ………………………… ชื่อ ……………………………………………...สกุล ……………...…………………………………………………

นักเรียนระดับชั้น ……......................... หอง…...................เบอรโทรศัพทนักเรียน…………..…………………………….................... 

บานเลขที่ …………………….หมู…..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อําเภอ…………………………………..

จังหวัด………….…………………….……รหัสไปรษณีย…………..…………….ชื่อผูปกครอง……...………………………….…………………… 

เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….

ชื่อมารดา…………………………………………………………..นักเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํานวนพี่นอง…………......คน  

ชาย...……..คน  หญิง……………...คน บานที่พักอาศัย …….……………………...………. ลักษณะบาน..........................................

สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพักอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................

อาชีพผูปกครอง…………...………………………….….. สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................

สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจําตัวนักเรียน..….……..รักษาโดย ………...………….…………………....

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....

ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……

วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..

การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...

หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…

หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….

รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………... 

รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายไดพิเศษของนักเรียน ………………..….…...

จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วันลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………

ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….

ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………

ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...

เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..…………… 

ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...

ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..

ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข

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

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

03839

นางสาว เกณิกา

3

โชติชนานนต

ม.4 0927526751

46 พุองกะ ทาเสา ไทรโยค

71150

นาย วินัย โชติชนานนต

นาง วิไล  - 1 2

- 1 บานตนเอง บานชั้นเดียวใตถุนสูง

พอใช บิดา มารดา

เกษตรกร ในอําเภอเดียวกัน

อาศัยอยูรวมกัน ไมมี ไมมี

อบอุน

พอใจ

ใชเหตุผล

ชวยงานผูปกครอง

มีหนาที่ประจํา

20,000 บาท -50,000 บาท

ไมเพียงพอในบางครั้ง ไมมี

ไมมี ไมมี เพื่อนทุกรุน

ผูปกครองไปสง

-

-

นอง

บุคคลอื่น

พอใจ

โทรศัพทมือถือ

-

-

ซักผา

กาญจนบุรี นายวินัย โชติชนานนต

0927526751

-



ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

    (                                          )                (                                          )

นักเรียน      ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

          (                                          )      (                                          )

        ครูที่ปรึกษา                            ครูที่ปรึกษา

เกณิกา  โชติชนานนต

นายวินัย โชติชนานนตนางสาวเกณิกา  โชติชนานนต

นายวินัย โชติชนานนต

นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ นายชัยธวัช   ปราถนาวัฒนา

สุข

รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…    ชื่อ ……………………………………...………….………..……

ชั้น  ............  หอง.....................ที่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่……….….  

หมูที่……………....  ตําบล………….…………….อําเภอ…………………...……………. จังหวัด…………..……………….  

นางสาว เกณิกา  โชติชนานนต

3 พุองกะ 6

4 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

03839

ม.4



แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รหัสประจําตัวนักเรียน  …………………………………. 

คํานําหนา ………………………… ชื่อ ……………………………………………...สกุล ……………...…………………………………………………

นักเรียนระดับชั้น ……......................... หอง…...................เบอรโทรศัพทนักเรียน…………..…………………………….................... 

บานเลขที่ …………………….หมู…..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อําเภอ…………………………………..

จังหวัด………….…………………….……รหัสไปรษณีย…………..…………….ชื่อผูปกครอง……...………………………….…………………… 

เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….

ชื่อมารดา…………………………………………………………..นักเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํานวนพี่นอง…………......คน  

ชาย...……..คน  หญิง……………...คน บานที่พักอาศัย …….……………………...………. ลักษณะบาน..........................................

สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพักอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................

อาชีพผูปกครอง…………...………………………….….. สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................

สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจําตัวนักเรียน..….……..รักษาโดย ………...………….…………………....

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....

ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……

วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..

การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...

หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…

หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….

รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………... 

รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายไดพิเศษของนักเรียน ………………..….…...

จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วันลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………

ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….

ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………

ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...

เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..…………… 

ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...

ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..

ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข

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

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

303841

นางสาว จินตนา 

3

ครคง

ม.4 0610509471

3496 - ทาเสา ไทรโยค

71150

สุริยัน ตะกอง

จุฑารัตน  ครคง 1 1

- - บานตนเอง บานชั้นเดียว

พอใช มารดา

วางงาน -

หยาราง ไมมี

อบอุน

พอใจ

ใชเหตุผล

ทํางานบาน

มีหนาที่ประจํา

20,000 บาท -50,000 บาท

ขัดสน ไมมี

ไมมี ไมมี เพื่อนรุนนอง

รถจักรยานยนต

ปริญญา

ไมมี

สนิททุกคนในบาน

แม

พอใจ

โทรศัพทมือถือ

เขาลิ้งเรียนไมได เนตไมด ี

ไมมี

ลางจาน

กาญจนบุรี น.ส.จุฑารัตน ครคง

0983037982

ไมมี



ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

    (                                          )                (                                          )

นักเรียน      ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

          (                                          )      (                                          )

        ครูที่ปรึกษา                            ครูที่ปรึกษา

จินตนา   ครคง

น.ส.จุฑารัตน ครคงนางสาวจินตนา   ครคง

น.ส.จุฑารัตน ครคง

นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ นายชัยธวัช   ปราถนาวัฒนา

สุข

รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…    ชื่อ ……………………………………...………….………..……

ชั้น  ............  หอง.....................ที่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่……….….  

หมูที่……………....  ตําบล………….…………….อําเภอ…………………...……………. จังหวัด…………..……………….  

นางสาว จินตนา   ครคง

3 - 496

3 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

303841

ม.4



แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รหัสประจําตัวนักเรียน  …………………………………. 

คํานําหนา ………………………… ชื่อ ……………………………………………...สกุล ……………...…………………………………………………

นักเรียนระดับชั้น ……......................... หอง…...................เบอรโทรศัพทนักเรียน…………..…………………………….................... 

บานเลขที่ …………………….หมู…..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อําเภอ…………………………………..

จังหวัด………….…………………….……รหัสไปรษณีย…………..…………….ชื่อผูปกครอง……...………………………….…………………… 

เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….

ชื่อมารดา…………………………………………………………..นักเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํานวนพี่นอง…………......คน  

ชาย...……..คน  หญิง……………...คน บานที่พักอาศัย …….……………………...………. ลักษณะบาน..........................................

สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพักอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................

อาชีพผูปกครอง…………...………………………….….. สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................

สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจําตัวนักเรียน..….……..รักษาโดย ………...………….…………………....

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....

ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……

วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..

การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...

หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…

หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….

รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………... 

รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายไดพิเศษของนักเรียน ………………..….…...

จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วันลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………

ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….

ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………

ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...

เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..…………… 

ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...

ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..

ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข

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

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

03983

นาย เจตณสฤษฎิ ์

3

กอวิเศษชัย

ม.4 0829899802

595 พุพง ทาเสา ไทรโยค

71150

ญาณิญ กอวิเศษชัย

สันสุณี วงษประเสริฐ 1 5

3 2 บานตนเอง บานชั้นเดียว

พอใช ปู ยา / ตา ยาย

คาขาย ในจังหวัดเดียวกัน

แยกกันอยู ไมมี ไมมี

เฉย ๆ

พอใจ

ใชเหตุผล

ชวยงานผูปกครอง

ทําเปนครั้งคราว

20,000 บาท -50,000 บาท

เพียงพอ ไมมี

ไมมี ไมมี เพื่อนทุกรุน

รถจักรยานยนต

-

ไมมี

ยาย

บุคคลอื่น

พอใจ

โทรศัพทมือถือ

ชวยงานทางบาน

ไมมี

หุงขาว

กาญจนบุรี นาวรรณา วงษประเสริฐ

0829899802

ไมมี



ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

    (                                          )                (                                          )

นักเรียน      ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

          (                                          )      (                                          )

        ครูที่ปรึกษา                            ครูที่ปรึกษา

เจตณสฤษฎิ์   กอวิเศษชัย

นาวรรณา วงษประเสริฐนายเจตณสฤษฎิ์   กอวิเศษชัย

นาวรรณา วงษประเสริฐ

นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ นายชัยธวัช   ปราถนาวัฒนา

สุข

รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…    ชื่อ ……………………………………...………….………..……

ชั้น  ............  หอง.....................ที่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่……….….  

หมูที่……………....  ตําบล………….…………….อําเภอ…………………...……………. จังหวัด…………..……………….  

นาย เจตณสฤษฎิ์   กอวิเศษชัย

3 พุพง 95

5 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

03983

ม.4



แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รหัสประจําตัวนักเรียน  …………………………………. 

คํานําหนา ………………………… ชื่อ ……………………………………………...สกุล ……………...…………………………………………………

นักเรียนระดับชั้น ……......................... หอง…...................เบอรโทรศัพทนักเรียน…………..…………………………….................... 

บานเลขที่ …………………….หมู…..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อําเภอ…………………………………..

จังหวัด………….…………………….……รหัสไปรษณีย…………..…………….ชื่อผูปกครอง……...………………………….…………………… 

เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….

ชื่อมารดา…………………………………………………………..นักเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํานวนพี่นอง…………......คน  

ชาย...……..คน  หญิง……………...คน บานที่พักอาศัย …….……………………...………. ลักษณะบาน..........................................

สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพักอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................

อาชีพผูปกครอง…………...………………………….….. สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................

สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจําตัวนักเรียน..….……..รักษาโดย ………...………….…………………....

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....

ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……

วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..

การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...

หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…

หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….

รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………... 

รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายไดพิเศษของนักเรียน ………………..….…...

จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วันลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………

ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….

ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………

ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...

เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..…………… 

ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...

ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..

ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข

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

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

03805

นาย ธวัชชัย

3

จันทบาล

ม.4 0649906719

4309 พุองกะ ทาเสา ไทรโยค

71150

วุฒินันท จันทบาล

เกรษรินทร เริงวัย 1 3

1 1 บานตนเอง บานชั้นเดียว

ดี ปู ยา / ตา ยาย

คาขาย ตางจังหวัด

หยาราง ไมมี ไมมี

เฉย ๆ

พอใจ

เขมงวดกวดขัน

ชวยงานผูปกครอง

มีหนาที่ประจํา

นอยกวา 20,000 บาท

ขัดสน ไมมี

ไมมี ไมมี เพื่อนทุกรุน

รถรับ-สงโดยสาร

มีการศึกษาตอ

ทุน

นอง

บุคคลอื่น

พอใจ

โทรศัพทมือถือ

ไมเขาใจ

ไมมี

ไมมี

กาญจนบุรี นางวรรณา เริงวัย

0822963425

ไมมี



ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

    (                                          )                (                                          )

นักเรียน      ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

          (                                          )      (                                          )

        ครูที่ปรึกษา                            ครูที่ปรึกษา

ธวัชชัย  จันทบาล

นางวรรณา เริงวัยนายธวัชชัย  จันทบาล

นางวรรณา เริงวัย

นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ นายชัยธวัช   ปราถนาวัฒนา

สุข

รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…    ชื่อ ……………………………………...………….………..……

ชั้น  ............  หอง.....................ที่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่……….….  

หมูที่……………....  ตําบล………….…………….อําเภอ…………………...……………. จังหวัด…………..……………….  

นาย ธวัชชัย  จันทบาล

3 พุองกะ 309

4 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

03805

ม.4



แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รหัสประจําตัวนักเรียน  …………………………………. 

คํานําหนา ………………………… ชื่อ ……………………………………………...สกุล ……………...…………………………………………………

นักเรียนระดับชั้น ……......................... หอง…...................เบอรโทรศัพทนักเรียน…………..…………………………….................... 

บานเลขที่ …………………….หมู…..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อําเภอ…………………………………..

จังหวัด………….…………………….……รหัสไปรษณีย…………..…………….ชื่อผูปกครอง……...………………………….…………………… 

เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….

ชื่อมารดา…………………………………………………………..นักเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํานวนพี่นอง…………......คน  

ชาย...……..คน  หญิง……………...คน บานที่พักอาศัย …….……………………...………. ลักษณะบาน..........................................

สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพักอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................

อาชีพผูปกครอง…………...………………………….….. สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................

สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจําตัวนักเรียน..….……..รักษาโดย ………...………….…………………....

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....

ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……

วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..

การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...

หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…

หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….

รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………... 

รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายไดพิเศษของนักเรียน ………………..….…...

จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วันลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………

ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….

ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………

ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...

เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..…………… 

ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...

ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..

ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข

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

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

03782

นาย ธันวา

3

สมเสือ

ม.4 0988670718

3100/2 ทาเสา ทาเสา ไทรโยค

71150

นาย   สุรชัย    สมเสือ

นางสาว   ชา    - 3 4

2 2 บานตนเอง บานชั้นเดียว

พอใช บิดา มารดา

คาขาย บาน

อาศัยอยูรวมกัน ไมมี พบแพทยเปนครั้ง

คราวเฉย ๆ

เฉย ๆ

ใชเหตุผล

ชวยงานผูปกครอง

มีหนาที่ประจํา

20,000 บาท -50,000 บาท

เพียงพอ ไมมี

ไมมี ไมมี เพื่อนรุนเดียวกัน

เดิน

งานที่เหมาะกับตนเอง

ไมมี

ไมมี

พี่

พอใจ

คอมพิวเตอร

คาเน็ต   เเบตหมด

ไมมี

หุงขาว

กาญจนบุรี นางสาว  ชา      - 
0988670718

ไมมี



ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

    (                                          )                (                                          )

นักเรียน      ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

          (                                          )      (                                          )

        ครูที่ปรึกษา                            ครูที่ปรึกษา

ธันวา  สมเสือ

นางสาว  ชา      - นายธันวา  สมเสือ

นางสาว  ชา      - 

นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ นายชัยธวัช   ปราถนาวัฒนา

สุข

รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…    ชื่อ ……………………………………...………….………..……

ชั้น  ............  หอง.....................ที่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่……….….  

หมูที่……………....  ตําบล………….…………….อําเภอ…………………...……………. จังหวัด…………..……………….  

นาย ธันวา  สมเสือ

3 ทาเสา 100/2

3 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

03782

ม.4



แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รหัสประจําตัวนักเรียน  …………………………………. 

คํานําหนา ………………………… ชื่อ ……………………………………………...สกุล ……………...…………………………………………………

นักเรียนระดับชั้น ……......................... หอง…...................เบอรโทรศัพทนักเรียน…………..…………………………….................... 

บานเลขที่ …………………….หมู…..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อําเภอ…………………………………..

จังหวัด………….…………………….……รหัสไปรษณีย…………..…………….ชื่อผูปกครอง……...………………………….…………………… 

เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….

ชื่อมารดา…………………………………………………………..นักเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํานวนพี่นอง…………......คน  

ชาย...……..คน  หญิง……………...คน บานที่พักอาศัย …….……………………...………. ลักษณะบาน..........................................

สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพักอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................

อาชีพผูปกครอง…………...………………………….….. สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................

สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจําตัวนักเรียน..….……..รักษาโดย ………...………….…………………....

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....

ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……

วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..

การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...

หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…

หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….

รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………... 

รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายไดพิเศษของนักเรียน ………………..….…...

จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วันลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………

ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….

ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………

ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...

เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..…………… 

ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...

ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..

ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข

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

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

03845

นางสาว ปนแกว

3

ติจา

ม.4 0961837368

8265 บองตี้ วังกระแจะ ไทรโยค

71150

นายเย็น  ติจา

นางสาวนฤมล  ชัยสงคราม 1 3

1 2 บานตนเอง บานชั้นเดียว

ดี บิดา มารดา

รับจาง ในอําเภอเดียวกัน

อาศัยอยูรวมกัน ไมมี ไมมี

อบอุน

พอใจ

ตามใจ

ชวยงานผูปกครอง

ทําเปนครั้งคราว

50,000บาท ขึ้นไป

ไมเพียงพอในบางครั้ง มี

ประจํา 300 เพื่อนทุกรุน

รถจักรยานยนต

กดีๆๆ

มมึ

พอ

พอ

พอใจ

โทรศัพทมือถือ

มมี

มมี

ลางจาน

กาญจนบุรี นางสาวนฤมล  ชัยสงคราม

0612809730

มมี



ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

    (                                          )                (                                          )

นักเรียน      ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

          (                                          )      (                                          )

        ครูที่ปรึกษา                            ครูที่ปรึกษา

ปนแกว  ติจา

นางสาวนฤมล  ชัยสงครามนางสาวปนแกว  ติจา

นางสาวนฤมล  ชัยสงคราม

นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ นายชัยธวัช   ปราถนาวัฒนา

สุข

รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…    ชื่อ ……………………………………...………….………..……

ชั้น  ............  หอง.....................ที่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่……….….  

หมูที่……………....  ตําบล………….…………….อําเภอ…………………...……………. จังหวัด…………..……………….  

นางสาว ปนแกว  ติจา

3 บองตี้ 265

8 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

03845

ม.4



แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รหัสประจําตัวนักเรียน  …………………………………. 

คํานําหนา ………………………… ชื่อ ……………………………………………...สกุล ……………...…………………………………………………

นักเรียนระดับชั้น ……......................... หอง…...................เบอรโทรศัพทนักเรียน…………..…………………………….................... 

บานเลขที่ …………………….หมู…..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อําเภอ…………………………………..

จังหวัด………….…………………….……รหัสไปรษณีย…………..…………….ชื่อผูปกครอง……...………………………….…………………… 

เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….

ชื่อมารดา…………………………………………………………..นักเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํานวนพี่นอง…………......คน  

ชาย...……..คน  หญิง……………...คน บานที่พักอาศัย …….……………………...………. ลักษณะบาน..........................................

สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพักอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................

อาชีพผูปกครอง…………...………………………….….. สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................

สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจําตัวนักเรียน..….……..รักษาโดย ………...………….…………………....

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....

ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……

วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..

การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...

หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…

หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….

รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………... 

รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายไดพิเศษของนักเรียน ………………..….…...

จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วันลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………

ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….

ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………

ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...

เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..…………… 

ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...

ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..

ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข

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

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

03860

นางสาว รุงทิพย

3

เงินทอง

ม.4 0653703226

536 พุพง ทาเสา ไทรโยค

71150

นายนุ เงินทอง

นางนุช เงินทอง 3 3

1 1 บานตนเอง บานชั้นเดียว

พอใช บิดา มารดา

รับจางทั่วไป ในอําเภอเดียวกัน

อาศัยอยูรวมกัน โรคเบาหวาน พบแพทยเปนครั้ง

คราวอบอุน

พอใจ

ใชเหตุผล

ทํางานบาน

มีหนาที่ประจํา

20,000 บาท -50,000 บาท

ไมเพียงพอในบางครั้ง ไมมี

ไมมี ไมมี เพื่อนรุนนอง

รถรับ-สงโดยสาร

ตองการใหมีงานดีๆทํา

ไมมี

แม

แม

พอใจ

โทรศัพทมือถือ

ลิงคที่อาจารยสงมันไมเดงเขาเครื่องคะจึงทําใหหนูเขาเรียน

ไมทันและไมรูวาเรียนอะไรวิชาอะไร

ไมมี

ถูบาน

กาญจนบุรี นางนุช เงินทอง

0610903824

ไมมี



ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

    (                                          )                (                                          )

นักเรียน      ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

          (                                          )      (                                          )

        ครูที่ปรึกษา                            ครูที่ปรึกษา

รุงทิพย  เงินทอง

นางนุช เงินทองนางสาวรุงทิพย  เงินทอง

นางนุช เงินทอง

นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ นายชัยธวัช   ปราถนาวัฒนา

สุข

รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…    ชื่อ ……………………………………...………….………..……

ชั้น  ............  หอง.....................ที่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่……….….  

หมูที่……………....  ตําบล………….…………….อําเภอ…………………...……………. จังหวัด…………..……………….  

นางสาว รุงทิพย  เงินทอง

3 พุพง 36

5 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

03860

ม.4



แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รหัสประจําตัวนักเรียน  …………………………………. 

คํานําหนา ………………………… ชื่อ ……………………………………………...สกุล ……………...…………………………………………………

นักเรียนระดับชั้น ……......................... หอง…...................เบอรโทรศัพทนักเรียน…………..…………………………….................... 

บานเลขที่ …………………….หมู…..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อําเภอ…………………………………..

จังหวัด………….…………………….……รหัสไปรษณีย…………..…………….ชื่อผูปกครอง……...………………………….…………………… 

เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….

ชื่อมารดา…………………………………………………………..นักเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํานวนพี่นอง…………......คน  

ชาย...……..คน  หญิง……………...คน บานที่พักอาศัย …….……………………...………. ลักษณะบาน..........................................

สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพักอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................

อาชีพผูปกครอง…………...………………………….….. สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................

สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจําตัวนักเรียน..….……..รักษาโดย ………...………….…………………....

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....

ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……

วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..

การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...

หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…

หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….

รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………... 

รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายไดพิเศษของนักเรียน ………………..….…...

จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วันลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………

ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….

ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………

ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...

เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..…………… 

ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...

ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..

ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข

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

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

04128

นาย ศิริศักดิ์

3

ปนทอง

ม.4 0981637208

253 หนองปลา วังกระแจะ ไทรโยค

71150

วรชัย ปนทอง

อนุรักษ  ปนทอง 2 2

1 1 บานตนเอง บานชั้นเดียว

ดี ปู ยา / ตา ยาย

เกษตรกร ตางจังหวัด

แยกกันอยู ไมมี ไมมี

เฉย ๆ

พอใจ

ใชเหตุผล

ชวยงานผูปกครอง

ทําเปนครั้งคราว

นอยกวา 20,000 บาท

ไมเพียงพอในบางครั้ง มี

ไมมี 300 เพื่อนทุกรุน

รถจักรยานยนต

ม.6

ชวยทุนการศึกษา

นอง

บุคคลอื่น

พอใจ

โทรศัพทมือถือ

ไมมี

ไมมี

ไมมี

กาญจนบุรี นางจอม สมบุญ

0860177144

ไมมี



ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

    (                                          )                (                                          )

นักเรียน      ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

          (                                          )      (                                          )

        ครูที่ปรึกษา                            ครูที่ปรึกษา

ศิริศักดิ์  ปนทอง

นางจอม สมบุญนายศิริศักดิ์  ปนทอง

นางจอม สมบุญ

นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ นายชัยธวัช   ปราถนาวัฒนา

สุข

รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…    ชื่อ ……………………………………...………….………..……

ชั้น  ............  หอง.....................ที่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่……….….  

หมูที่……………....  ตําบล………….…………….อําเภอ…………………...……………. จังหวัด…………..……………….  

นาย ศิริศักดิ์  ปนทอง

3 หนองปลา 53

2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

04128

ม.4



แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รหัสประจําตัวนักเรียน  …………………………………. 

คํานําหนา ………………………… ชื่อ ……………………………………………...สกุล ……………...…………………………………………………

นักเรียนระดับชั้น ……......................... หอง…...................เบอรโทรศัพทนักเรียน…………..…………………………….................... 

บานเลขที่ …………………….หมู…..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อําเภอ…………………………………..

จังหวัด………….…………………….……รหัสไปรษณีย…………..…………….ชื่อผูปกครอง……...………………………….…………………… 

เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….

ชื่อมารดา…………………………………………………………..นักเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํานวนพี่นอง…………......คน  

ชาย...……..คน  หญิง……………...คน บานที่พักอาศัย …….……………………...………. ลักษณะบาน..........................................

สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพักอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................

อาชีพผูปกครอง…………...………………………….….. สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................

สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจําตัวนักเรียน..….……..รักษาโดย ………...………….…………………....

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....

ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……

วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..

การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...

หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…

หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….

รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………... 

รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายไดพิเศษของนักเรียน ………………..….…...

จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วันลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………

ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….

ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………

ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...

เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..…………… 

ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...

ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..

ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข

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

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

03811

นาย สมคิด

3

แสงคํา

ม.4 0616208418

724/1 ถ.ริมครอง

ชลประทาน

วังศาลา ทามวง

71110

นาย วิน แสงคํา

นาง ซานทุย  - 2 3

2 1 บานเชา บานชั้นเดียว

ดี มารดา

รับจาง ในจังหวัดเดียวกัน

แยกกันอยู ไมมี ไมมี

อบอุน

พอใจ

ใชเหตุผล

ทํางานบาน

ทําเปนครั้งคราว

นอยกวา 20,000 บาท

ไมเพียงพอในบางครั้ง มี

ประจํา 300 เพื่อนทุกรุน

รถจักรยาน

_

ไมมี

พอ

พี่

พอใจ

โทรศัพทมือถือ

ติดงานไมคอยไดเรียน

ไมมี

ซักผา

กาญจนบุรี นายวิน แสงคํา

0929733468

ไมมี



ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

    (                                          )                (                                          )

นักเรียน      ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

          (                                          )      (                                          )

        ครูที่ปรึกษา                            ครูที่ปรึกษา

สมคิด  แสงคํา

นายวิน แสงคํานายสมคิด  แสงคํา

นายวิน แสงคํา

นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ นายชัยธวัช   ปราถนาวัฒนา

สุข

รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…    ชื่อ ……………………………………...………….………..……

ชั้น  ............  หอง.....................ที่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่……….….  

หมูที่……………....  ตําบล………….…………….อําเภอ…………………...……………. จังหวัด…………..……………….  

นาย สมคิด  แสงคํา

3 ถ.ริมครอง

ชลประทา

น

24/1

7 วังศาลา ทามวง กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

03811

ม.4



แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รหัสประจําตัวนักเรียน  …………………………………. 

คํานําหนา ………………………… ชื่อ ……………………………………………...สกุล ……………...…………………………………………………

นักเรียนระดับชั้น ……......................... หอง…...................เบอรโทรศัพทนักเรียน…………..…………………………….................... 

บานเลขที่ …………………….หมู…..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อําเภอ…………………………………..

จังหวัด………….…………………….……รหัสไปรษณีย…………..…………….ชื่อผูปกครอง……...………………………….…………………… 

เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….

ชื่อมารดา…………………………………………………………..นักเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํานวนพี่นอง…………......คน  

ชาย...……..คน  หญิง……………...คน บานที่พักอาศัย …….……………………...………. ลักษณะบาน..........................................

สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพักอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................

อาชีพผูปกครอง…………...………………………….….. สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................

สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจําตัวนักเรียน..….……..รักษาโดย ………...………….…………………....

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....

ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……

วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..

การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...

หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…

หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….

รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………... 

รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายไดพิเศษของนักเรียน ………………..….…...

จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วันลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………

ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….

ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………

ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...

เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..…………… 

ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...

ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..

ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข

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

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

03601

นาย สรยุทธ

3

ไมมีนามสกุล

ม.4 0649694752

5185 พุพง ทาเสา ไทรโยค

71150

นายวิน

นาง โซ 2 3

- 2 บานตนเอง บานชั้นเดียวใตถุนสูง

ดี บิดา มารดา

รับจาง ในอําเภอเดียวกัน

อาศัยอยูรวมกัน ไมมี ไมมี

เฉย ๆ

เฉย ๆ

เขมงวดกวดขัน

ทํางานบาน

มีหนาที่ประจํา

นอยกวา 20,000 บาท

ไมเพียงพอในบางครั้ง มี

พารทไทม 300 เพื่อนทุกรุน

รถจักรยานยนต

ม.6

ไมมี

พอ

พอ

เฉย ๆ

โทรศัพทมือถือ

สัญญาณเน็ตชา

ไมมี

ลางจาน

กาญจนบุรี นางโซ -

0649694752

ไมมี



ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

    (                                          )                (                                          )

นักเรียน      ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

          (                                          )      (                                          )

        ครูที่ปรึกษา                            ครูที่ปรึกษา

สรยุทธ  ไมมีนามสกุล

นางโซ -นายสรยุทธ  ไมมีนามสกุล

นางโซ -

นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ นายชัยธวัช   ปราถนาวัฒนา

สุข

รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…    ชื่อ ……………………………………...………….………..……

ชั้น  ............  หอง.....................ที่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่……….….  

หมูที่……………....  ตําบล………….…………….อําเภอ…………………...……………. จังหวัด…………..……………….  

นาย สรยุทธ  ไมมีนามสกุล

3 พุพง 185

5 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

03601

ม.4



แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รหัสประจําตัวนักเรียน  …………………………………. 

คํานําหนา ………………………… ชื่อ ……………………………………………...สกุล ……………...…………………………………………………

นักเรียนระดับชั้น ……......................... หอง…...................เบอรโทรศัพทนักเรียน…………..…………………………….................... 

บานเลขที่ …………………….หมู…..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อําเภอ…………………………………..

จังหวัด………….…………………….……รหัสไปรษณีย…………..…………….ชื่อผูปกครอง……...………………………….…………………… 

เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….

ชื่อมารดา…………………………………………………………..นักเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํานวนพี่นอง…………......คน  

ชาย...……..คน  หญิง……………...คน บานที่พักอาศัย …….……………………...………. ลักษณะบาน..........................................

สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพักอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................

อาชีพผูปกครอง…………...………………………….….. สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................

สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจําตัวนักเรียน..….……..รักษาโดย ………...………….…………………....

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....

ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……

วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..

การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...

หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…

หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….

รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………... 

รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายไดพิเศษของนักเรียน ………………..….…...

จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วันลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………

ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….

ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………

ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...

เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..…………… 

ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...

ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..

ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข

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

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

04232

นางสาว สุพัสสรณ 

3

คําแสน

ม.4 0967500725

8265 บองตี้นอย วังกระแจะ ไทรโยค

71150

สุรชัย คําแสน

นวลฉวี เหลืองแดง 1 2

- 1 อาศัยอยูกับผูอื่น บานชั้นเดียวใตถุนสูง

พอใช บิดา มารดา

คาขาย ในจังหวัดเดียวกัน

อาศัยอยูรวมกัน ไมมี ไมมี

เฉย ๆ

เฉย ๆ

ใชเหตุผล

ชวยงานผูปกครอง

มีหนาที่ประจํา

นอยกวา 20,000 บาท

เพียงพอ ไมมี

ประจํา ไมมี เพื่อนรุนเดียวกัน

รถจักรยานยนต

เรียนใหจบ

ไมมี

เพื่อน

ไมไดบอกใคร

พอใจ

โทรศัพทมือถือ

ทํางานไมมีเวลาเรียน

ไมมี

หุงขาว

กาญจนบุรี นางสาวนวลฉวี เหลืองแดง

0879257054

ไมมี



ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

    (                                          )                (                                          )

นักเรียน      ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

          (                                          )      (                                          )

        ครูที่ปรึกษา                            ครูที่ปรึกษา

สุพัสสรณ   คําแสน

นางสาวนวลฉวี เหลืองแดงนางสาวสุพัสสรณ   คําแสน

นางสาวนวลฉวี เหลืองแดง

นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ นายชัยธวัช   ปราถนาวัฒนา

สุข

รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…    ชื่อ ……………………………………...………….………..……

ชั้น  ............  หอง.....................ที่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่……….….  

หมูที่……………....  ตําบล………….…………….อําเภอ…………………...……………. จังหวัด…………..……………….  

นางสาว สุพัสสรณ   คําแสน

3 บองตี้นอย 265

8 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

04232

ม.4



แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รหัสประจําตัวนักเรียน  …………………………………. 

คํานําหนา ………………………… ชื่อ ……………………………………………...สกุล ……………...…………………………………………………

นักเรียนระดับชั้น ……......................... หอง…...................เบอรโทรศัพทนักเรียน…………..…………………………….................... 

บานเลขที่ …………………….หมู…..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อําเภอ…………………………………..

จังหวัด………….…………………….……รหัสไปรษณีย…………..…………….ชื่อผูปกครอง……...………………………….…………………… 

เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….

ชื่อมารดา…………………………………………………………..นักเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํานวนพี่นอง…………......คน  

ชาย...……..คน  หญิง……………...คน บานที่พักอาศัย …….……………………...………. ลักษณะบาน..........................................

สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพักอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................

อาชีพผูปกครอง…………...………………………….….. สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................

สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจําตัวนักเรียน..….……..รักษาโดย ………...………….…………………....

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....

ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……

วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..

การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...

หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…

หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….

รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………... 

รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายไดพิเศษของนักเรียน ………………..….…...

จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วันลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………

ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….

ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………

ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...

เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..…………… 

ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...

ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..

ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข

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

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

03866

นางสาว อธิชา

3

บุญเลียบ

ม.4 0613094092

1069 หนองตามวง ทาเสา ไทรโยค

71150

สุรัตน บุญเลียบ

กนกกร บุตรยักษ 1 2

1 1 บานตนเอง บานชั้นเดียว

พอใช ปู ยา / ตา ยาย

คาขาย ในจังหวัดเดียวกัน

แยกกันอยู ไมมี ไมมี

เฉย ๆ

พอใจ

ใชเหตุผล

ชวยงานผูปกครอง

ทําเปนครั้งคราว

นอยกวา 20,000 บาท

ไมเพียงพอในบางครั้ง ไมมี

ไมมี 200 เพื่อนทุกรุน

รถรับ-สงโดยสาร

ใหออกทํางาน

ไมมี

แม

แม

พอใจ

โทรศัพทมือถือ

ไมมี

การติดเพื่อน

ซักผา

กาญจนบุรี นางสาวกนกกร บุตรยักษ

0983187510

ไมมี



ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

    (                                          )                (                                          )

นักเรียน      ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

          (                                          )      (                                          )

        ครูที่ปรึกษา                            ครูที่ปรึกษา

อธิชา  บุญเลียบ

นางสาวกนกกร บุตรยักษนางสาวอธิชา  บุญเลียบ

นางสาวกนกกร บุตรยักษ

นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ นายชัยธวัช   ปราถนาวัฒนา

สุข

รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…    ชื่อ ……………………………………...………….………..……

ชั้น  ............  หอง.....................ที่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่……….….  

หมูที่……………....  ตําบล………….…………….อําเภอ…………………...……………. จังหวัด…………..……………….  

นางสาว อธิชา  บุญเลียบ

3 หนองตา

มวง

69

10 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

03866

ม.4



แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

รหัสประจําตัวนักเรียน  …………………………………. 

คํานําหนา ………………………… ชื่อ ……………………………………………...สกุล ……………...…………………………………………………

นักเรียนระดับชั้น ……......................... หอง…...................เบอรโทรศัพทนักเรียน…………..…………………………….................... 

บานเลขที่ …………………….หมู…..….บาน…………….……………….…ตําบล…………...……………อําเภอ…………………………………..

จังหวัด………….…………………….……รหัสไปรษณีย…………..…………….ชื่อผูปกครอง……...………………………….…………………… 

เบอรโทรผูปกครองนักเรียนที่ติดตอได…….…………………………………ชื่ิอ-นามสกุลบิดา …………………………….…………….…….

ชื่อมารดา…………………………………………………………..นักเรียนเปนบุตรลําดับที่…………….....……จํานวนพี่นอง…………......คน  

ชาย...……..คน  หญิง……………...คน บานที่พักอาศัย …….……………………...………. ลักษณะบาน..........................................

สภาพแวดลอม…….…..…………………………..…………การพักอาศัยของนักเรียน……………………….…..….…..........................

อาชีพผูปกครอง…………...………………………….….. สถานที่ทํางานของบิดามารดา...…...........................................................

สถานภาพบิดามารดา ..…….…..…..………….……….โรคประจําตัวนักเรียน..….……..รักษาโดย ………...………….…………………....

ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ……………………………..…………………………………………………………………..…….….….....

ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอนักเรียน …………………………..………………………………………………….…….……………….……..……

วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนของผูปกครอง.……………………...……….……………………………………………………………………………..

การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูบาน…………….……..…………………..……….…………………………………...…………………………...

หนาที่รับผิดชอบประจําของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………………..…

หนาที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวของนักเรียน……………………..………………..…………………………………………………………………….

รายไดของครอบครัวผูปกครองมีรายไดตอปประมาณ…………..……………………………………………..…………………………………... 

รายไดกับการใชจายในครอบครัว..…..……..…….…….…………………………การหารายไดพิเศษของนักเรียน ………………..….…...

จากการทํางาน…………….………ประมาณ…………...บาท/วันลักษณะเพื่อนเลนที่บานของนักเรียน……………………………………

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน …………………………………………………………………………………...……………………...…………

ความตองการของผูปกครอง เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน …………………………………………………………...…………….

ทัศนคติ/ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน …………………………………………………………………………………...……….………

ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด ………………………………………………………………………………………………….…...

เมื่อนักเรียนมีปญหา นักเรียนจะปรึกษาใคร …………………………………………..………………………..……..…....…………..…………… 

ความชวยเหลือเพิ่มเติมที่ตองการใหโรงเรียนชวยเหลือนักเรียน………………………………………………………………………………...

ชองทางการเรียนออนไลนของนักเรียน ……………………….……………………………..……..…....…………..………………………………..

ปญหาที่พบในการจัดการเรียนออนไลน ……….………………………………………………………...……………………..………………………

พฤติกรรมที่นาเปนหวงและตองการใหโรงเรียนดูแลแกไข

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

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

04000

นาย อุดมโชค

3

มาสอาด

ม.4 0622692586

3566 นํ้าตก ทาเสา ไทรโยค

71150

ทนง มาสอาด

จินตนา อยูฤทธิ์ 2 4

3 1 บานตนเอง บานชั้นเดียว

ดี ลุง ปา / นา อา

คาขาย ในอําเภอเดียวกัน

แยกกันอยู ไมมี ไมมี

เฉย ๆ

เฉย ๆ

เขมงวดกวดขัน

ทํางานบาน

ทําเปนครั้งคราว

50,000บาท ขึ้นไป

ไมเพียงพอในบางครั้ง ไมมี

ไมมี 100 เพื่อนรุนพี่

รถจักรยานยนต

โรงเรียนกีฬา

สอดสองเด็กในโรงเรียนทุกวัน

พี่

พี่

เฉย ๆ

โทรศัพทมือถือ

ไมไดเรียน

มารยาทของนักเรียน

ชวยงานที่ราน

กาญจนบุรี นางสาวจินตนา อยูฤทธิ์

0644916492

ไมมี



ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

    (                                          )                (                                          )

นักเรียน      ผูปกครอง

ลงชื่อ………………........................    ลงชื่อ………..……………..…………………..

          (                                          )      (                                          )

        ครูที่ปรึกษา                            ครูที่ปรึกษา

อุดมโชค  มาสอาด

นางสาวจินตนา อยูฤทธิ์นายอุดมโชค  มาสอาด

นางสาวจินตนา อยูฤทธิ์

นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ นายชัยธวัช   ปราถนาวัฒนา

สุข

รหัสประจําตัวนักเรียน ..……………………………...…    ชื่อ ……………………………………...………….………..……

ชั้น  ............  หอง.....................ที่อยูที่นักเรียนพักอาศัย ชื่อหมูบาน……………..………. บานเลขที่……….….  

หมูที่……………....  ตําบล………….…………….อําเภอ…………………...……………. จังหวัด…………..……………….  

นาย อุดมโชค  มาสอาด

3 นํ้าตก 566

3 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในบาน

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนนอกบาน

04000

ม.4



โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี




