
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ปีการศึกษา........................ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชร   สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

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

๑. ช่ือนักเรียน/นักศึกษา (นาย/นางสาว).................................................นามสกุล.............................................. 
    ช่ือเล่น.........................โทรศัพท์มือถือ..............................................E-mail ................................................. 
๒. ระดับช้ัน    ปวช.๑         ปวช.๒        ปวช.๓ 
    แผนกวิชา      คอมพิวเตอร์ธรุกิจ       ช่างยนต์        การบัญชี 
๓. ช่ือครูท่ีปรึกษา.................................................................................เบอร์โทรศัพท์.......................................... 
    ช่ือครูท่ีปรึกษา.................................................................................เบอร์โทรศัพท์.......................................... 
๔. ช่ือบิดา........................................................อายุ.................ปี   อาชีพ.............................................................                                  
    ช่ือมารดา....................................................อายุ.................ปี   อาชีพ............................................................. 
    ช่ือผู้ปกครอง...............................................อายุ.................ปี   อาชีพ.....................เกี่ยวข้องเป็น................... 
๕. ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่..............หมู่บ้าน........................................ซอย........................................... 
    ถนน............................ต าบล....................................อ าเภอ......................................จังหวัด............................ 
    รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือบ้าน.................................โทรศัพท์มือถือ..................................... 
๖. ลักษณะท่ีอยู่อาศัย        บ้านส่วนตัว          บ้านเช่า         หอพัก          ห้องเช่า        
   อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................................................................ 
๗. สถานะภาพของบิดา มารดา     อยู่ร่วมกัน        หย่าร้าง        แยกกันอยู่       บิดาถึงแก่กรรม                                                          
           มารดาถึงแก่กรรม        บิดาแต่งงานใหม่       มารดาแต่งงานใหม่ 
๘. จ านวนสมาชิกในบ้าน.............................. คน นักเรียนเป็นคนท่ี..................... ในจ านวนบุตร........................  
๙. ระหว่างเรียนนักเรียนพักท่ี 
            บ้านผู้ปกครอง        บ้านญาติ          บ้านเช่า,ห้องเช่า        หอพัก 
๑๐.ระยะทางจากท่ีพักถึงวิทยาลัยประมาณ................กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ................ชม. ............นาที 
๑๑. เดินทางมาวิทยาลัยโดย 
             ผู้ปกครองมาส่ง        รถรับส่ง        รถจักรยานยนต์         อื่นๆ (ระบุ) ................................... 
๑๒. รายได้ท้ังหมดของครอบครัว        มีรายได้ไม่แน่นอน       ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
            ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน       ๑๕,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน       ๓๐,๐๐๐ ขึ้นไป 
๑๓. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนเฉล่ีย......................................บาท/เดือน 
๑๔. เพื่อนสนิทของนักเรียน 
             ช่ือ-สกุล..............................................................................โทรศัพท์....................................... 
             ช่ือ-สกุล..............................................................................โทรศัพท์....................................... 
 



๑๕. งานอดิเรก 
            เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต       เล่นโทรศัพท์         เล่นกีฬา/ดนตรี         ท างานบ้าน           
            เท่ียวเตร่             อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................... 
 ๑๖. ปัญหาด้านอื่นๆของนักเรียน 
       ๑๖.๑ .................................................................................................................................................. 
       ๑๖.๒ .................................................................................................................................................. 
๑๗. ผู้ปกครองต้องการให้วิทยาลัยช่วยเหลือด้านใดบ้าง 
      ๑๗.๑ .................................................................................................................................................. 
      ๑๗.๒ .................................................................................................................................................. 
      ๑๗.๓ ................................................................................................................................................... 
๑๘. ค าแนะน าของผู้ปกครองเสนอแนะต่อวิทยาลัย 
      ............................................................................................................................................................ 
      .............................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................. 
 
แผนผังที่ต้ังบ้านโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านเลขท่ี........................หมู่..............หมู่บ้าน................................................ซอย........................................... 
ถนน............................ต าบล....................................อ าเภอ......................................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์......................... 

 



ภาพการเยี่ยมบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ปีการศึกษา.................... 

นักเรียนชั้น ปวช.........       แผนกวิชา...................................... 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชร   สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. จ านวนนักเรียนทั้งหมด       จ านวน  

 ๒. เพศ 

    นักศึกษาชาย  จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  

    นักศึกษาหญิง จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ 

๓. ลักษณะที่อยู่อาศัย       

    บ้านส่วนตัว    จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ     

    บ้านเช่า        จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  

     หอพัก         จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ 

     ห้องเช่า        จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  

๔. สถานะภาพของบิดา มารดา     
     อยู่ร่วมกัน     จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  

     หย่าร้าง        จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  

     แยกกันอยู่     จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  

     บิดาถึงแก่กรรม  จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ                                                                                              

     มารดาถึงแก่กรรม   จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  

     บิดาแต่งงานใหม่   จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  

     มารดาแต่งงานใหม่  จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ 

๕. เขตที่อยู่อาศัย 

    ในเขตเทศบาล      จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  

    นอกเขตเทศบาล    จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  

๖. ระหว่างเรียนนักเรียนพักที ่
    บ้านผู้ปกครอง      จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  
    บ้านญาติ            จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  
    บ้านเช่า,ห้องเช่า    จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ   
    หอพัก        จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  



๗. รายได้ทั้งหมดของครอบครัว        
    มีรายได้ไม่แน่นอน                   จ านวน     คน  คิดเป็นร้อยละ  
    ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน      จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  
    ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน    จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  
    ๑๕,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน     จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  
    ๓๐,๐๐๐ ขึ้นไป                        จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  
 ๘. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน /เดือน 
    ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ บาท/เดือน จ านวน     คน  คิดเป็นร้อยละ   
    ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ บาท/เดือน  จ านวน     คน  คิดเป็นร้อยละ  
    ๒,๐๐๑ – ๓,๐๐๐ บาท/เดือน   จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  
    ๓,๐๐๐ – ขึ้นไป บาท/เดือน      จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  
 ๙. เดินทางมาวิทยาลัยฯ  
    ผู้ปกครองมาส่ง       จ านวน     คน  คิดเป็นร้อยละ  
    รถรับส่ง                จ านวน     คน  คิดเป็นร้อยละ              
    รถจักรยานยนต์       จ านวน     คน  คิดเป็นร้อยละ  
    อื่นๆ           จ านวน     คน  คิดเป็นร้อยละ  
๑๐.ระยะทางจากที่พักถึงวิทยาลัยฯ 
    ต่ ากว่า ๑  กม. จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  
     ๒ – ๑๐  กม. จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  
    ๑๑ – ๑๕ กม. จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  
    ๑๖ – ๒๐ กม. จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  
    ๒๑ กม. ขึ้นไป จ านวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  
 ๑๑.งานอดิเรกของนักเรียน 
     เล่นโทรศัพท์/เกมส์คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต    จ านวน      คน  คิดเป็นร้อยละ   
     เล่นกีฬา/ดนตรี        จ านวน      คน  คิดเป็นร้อยละ     
     ท างานบ้าน              จ านวน      คน  คิดเป็นร้อยละ   
     เท่ียวเตร่                       จ านวน      คน  คิดเป็นร้อยละ  
     อื่นๆ            จ านวน       คน  คิดเป็นร้อยละ  
 

 

 

 


