แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เอกสารชุดที่


 ข้อมูลเบื้องต้นนักเรียน
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน
สถานศึกษาเดิม โรงเรียน
อาเภอ
จังหวัด
ข้อมูลนักเรียน
เลขประจาตัว
เลขประจาตัวประชาชน ----
คานาหน้านาม
ชื่อ
นามสกุล
วัน / เดือน / ปีเกิด
เพศ.
กรุ๊ปเลือด
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
เกิดที่โรงพยาบาล
อาเภอ
จังหวัด
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
รหัสประจาบ้าน -- บ้านเลขที่
หมู่ที่ ตรอก / ซอย / ถนน
แขวง / ตาบล
เขต /อาเภอ / กิ่งอาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ …………………
ที่อยู่ปัจจุบัน
รหัสประจาบ้าน -- บ้านเลขที่
หมู่ที่ ตรอก / ซอย / ถนน
แขวง / ตาบล
เขต /อาเภอ / กิ่งอาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ …………………
รายละเอียดนักเรียน
ชั้นเรียนปัจจุบัน
ห้อง
ชื่อครูประจาชั้น
ปัจจุบันอายุ
ปี
เดือน
น้าหนัก
กิโลกรัม
ส่วนสูง
เซนติเมตร
ความสามารถพิเศษ
วิชาที่ชอบเรียน
เพราะ
วิชาที่ไม่ชอบเรียน
เพราะ
โรคประจาตัว
แพ้ยา
แพ้อาหาร
โรงพยาบาลที่ได้รับการรักษา
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน
ถนนลูกรัง
กิโลเมตร ถนนลาดยาง
กิโลเมตร ทางน้า
กิโลเมตร
รวมเป็น กิโลเมตร
เดินทางโดย
( ) เดินเท้า
( ) จักรยาน
( ) จักรยานยนต์
( ) รถรับส่ง
บาท/เดือน
( ) รถไฟ
( ) พ่อ / แม่ / ผู้ปกครองมาส่งโดย ................ ( ) อื่นๆ ระบุ .....................................................
แผนที่การเดินทางไปบ้านนักเรียน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อนนักเรียนที่อยู่ใกล้เคียง
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
ครอบครัว
สถานภาพบิดา - มารดา
( ) อยู่ด้วยกัน ( ) บิดาถึงแก่กรรม
( )

ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน
เรียนอยู่ชั้น

( ) มารดาถึงแก่กรรม

หน้า 2
โรงเรียน

( ) บิดามารดาถึงแก่กรรม

จานวนพี่น้อง (ไม่นับตัวเองให้นับแต่เฉพาะพี่หรือน้อง)
จานวนพี่ชาย
คน
จานวนน้องชาย
คน
รวมพี่น้องทั้งหมด
คน
นักเรียนเป็นบุตร คนที่…………

จานวนพี่สาว

( ) หย่าร้างกัน

คน

จานวนน้องสาว

คน

บิดา ( ) เป็นผู้ปกครอง เลขประจาตัวประชาชน ----
คานาหน้านาม
ชื่อ
นามสกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด
/
/
กรุ๊ปเลือด
อาชีพ
สถานที่ทางาน
รายได้
บาท/เดือน
เบอร์โทรศัพท์
มารดา ( ) เป็นผู้ปกครอง เลขประจาตัวประชาชน ----
คานาหน้านาม
ชื่อ
นามสกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด
/
/
กรุ๊ปเลือด
อาชีพ
สถานที่ทางาน
รายได้
บาท/เดือน
เบอร์โทรศัพท์
ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น
เลขประจาตัวประชาชน ----
คานาหน้านาม
ชื่อ
นามสกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด
/
/
กรุ๊ปเลือด
สถานที่ทางาน
รายได้
บาท/เดือน
เบอร์โทรศัพท์

อาชีพ

บันทึกอื่นๆ เพิ่มเติม (กรณีครูที่ปรึกษาสัมภาษณ์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น)

...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..............................................
(...............................................)
นักเรียน

ลงชื่อ .............................................. ลงชื่อ ..............................................
(..............................................)
(...............................................)
ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา

เอกสารชุดที่


แบบสรุปข้อมูลนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. สรุปจานวนนักเรียน
จานวนนักเรียน (คน)
เพศชาย
เพศหญิง

จานวนนักเรียนทั้งหมด
รวม ………………….คน
ร้อยละ
2. สรุปสถานภาพของครอบครัว
สถานภาพบิดา-มารดา

จานวนครอบครัวของนักเรียน (ครอบครัว)
บิดาถึงแก่กรรม มารดาถึงแก่กรรม บิดา-มารดาถึงแก่กรรม

อยู่ด้วยกัน

หย่าร้างกัน

อื่นๆ

รวม
ร้อยละ
3. สรุปข้อมูลที่อยู่อาศัย (ตามทะเบียนบ้าน)
ข้อมูล
ที่อยู่อาศัย อ.ไทรโยค อ.ศรีสวัสดิ์
รวม
ร้อยละ

จานวนนักเรียน (คน)
อ.ด่านมะขามเตี้ย
อ. เมือง

อ.ทองผาภูมิ

4. สรุปข้อมูลเชื้อชาติ /สัญชาติ / ศาสนา
ข้อมูลเชื้อชาติ / จานวนนักเรียน (คน)
สัญชาติ / ศาสนา
เชื้อชาติ
ไทย
อื่นๆ
รวม
ร้อยละ

จานวนนักเรียน (คน)
สัญชาติ
ไทย
อื่น ๆ

พุทธ

อาเภออื่น ๆ

จานวนนักเรียน (คน)
ศาสนา
คริสต์
อิสลาม

ต่างจังหวัด

อื่นๆ

5. สรุปข้อมูลกรุ๊ปเลือด
ข้อมูลกรุ๊ปเลือด

เอ

บี

จานวนนักเรียน (คน)
เอบี

โอ

ไม่ทราบ

รวม
ร้อยละ
6. สรุปการเดินทางมาโรงเรียน
ข้อมูล
ที่การเดินทางมาโรงเรียน
รวม
ร้อยละ

จานวนนักเรียน (คน)
เดินเท้า จักรยาน จักรยานยนต์ รถรับส่ง ผู้ปกครองมาส่ง

7. สรุประยะทางจากที่พักถึงโรงเรียน
ข้อมูลระยาทางจาก
บ้านถึงโรงเรียน
รวม
ร้อยละ

1

น้อยกว่า 1 กม.

จานวนนักเรียน (คน)
1-5 กม.
5-10 กม.

รถไฟ

มากกว่า 10 กม.

อื่น ๆ

