-ดล.1ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล (ปพ.8)
โรงเรียนหันคาพิทยาคม อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
***********************

เลขที…
่ ………..

รูปถ่าย

คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวและ ทำเครื่องหมำย  ในช่อง  ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ (ข้อมูลเหล่ำนี้จะเก็บไว้เป็นควำมลับ )
1. ประวัติส่วนตัวนักเรียน
ชื่อ..........................…..................นำมสกุล...........................…........ ชั้น ม……/….…ชื่อเล่น..................เลขประจำตัว.......................
เลขประจำตัวประชำชน

    

โทรศัพท์..........………….......................เกิดวันที.่ ..................เดือน............….................พ.ศ.......……..........สถำนที่เกิดบ้ำนเลขที.่ ..............
หมู่ท.ี่ ..............................บ้ำน.........……...............ตำบล..................................อำเภอ...................……........จังหวัด...……………..................
อำศัยอยู่กับ.............….... ระยะทำงจำกบ้ำนถึงโรงเรียน ประมำณ……………กิโลเมตร ควำมสำมำรถ(พิเศษ)........................……….........
เดินทำงมำโรงเรียนโดย  เดิน  รถจักรยำน รถจักรยำนยนต์  รถรับส่ง  อื่น ๆ ( ระบุ)…………...……….…...........…........
ชื่อครูที่ปรึกษำ1....................................….....…….….......……….........2.................................…....………........................................................
ชื่อบิดำ...........................................................................................อำยุ.........……..........ปี อำชีพ..............…...…………..............................
ชื่อมำรดำ................................................…....................................อำยุ...........……........ปี อำชีพ................…….............………...................
ที่อยู่บิดำ/มำรดำ..........................................................................................................................……….......โทรศัพท์.........................….......
เป็นบุตรคนที่.......…...........ในจำนวนพี่น้องร่วมสำยโลหิต..….……........คน เป็นชำย....…................คน หญิง...................…......คน
ประกอบอำชีพแล้ว......................คน อยู่ในควำมอุปกำระของครอบครัว...........................คน
สถำนภำพบิดำ มำรดำ  อยูด่ ้วยกัน  แยกกันอยู่  หย่ำร้ำงกัน  อื่น ๆ ระบุ......................................................
รำยได้ของครอบครัว  ต่ำกว่ำ 50,000 บำทต่อปี  50,000 – 100,000 บำทต่อปี  มำกกว่ำ 100,000 บำทต่อปีขึ้นไป
ผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนให้คือ.................................………....................……...เกี่ยวข้องเป็น........................……….........................
งำนอดิเรกของข้ำพเจ้ำ..................................................…………........................................................................................................
หน้ำที่รับผิดชอบภำยในบ้ำนที่ทำนอกเหนือกำรเรียนคือ
1. ………………………………..………....………................................ .2. ................................................……..........................……..
2. ด้านเกี่ยวกับสุขภาพ
น้ำหนัก...................กิโลกรัม ส่วนสูง.................ซม. โรคประจำตัว .......………………..........................................................
โรคที่เคยเป็น ...............................................เมื่อ ปี พ.ศ. ..........................กำรรักษำ.........................………………..................
ประวัติอุบัติเหตุ.....................…...……….............เมื่อ พ.ศ. ....................สถำนทีเ่ ข้ำรับกำรรักษำ..........………....................….
3. ด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ข้ำพเจ้ำมีเงินใช้ จ่ำยในกำรมำโรงเรียนประมำณวันละ ......................……….......บำท
ข้ำพเจ้ำมีงำนพิเศษทำคือ…………………..............………………………..………รำยได้เฉลี่ยวันละ…..….........……..บำท
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำค่ำใช้จ่ำยของข้ำพเจ้ำ
 มำกเกินไป
 พอดี
 ไม่พอใช้บำงครั้ง
 น้อยเกินไป
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำด้ำนเศรษฐกิจของครอบครัว  ขัดสอน
 ปำนกลำง
 ดี
 ดีมำก
4. ด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และทางบ้าน
โรงเรียนของข้ำพเจ้ำ
 น่ำเรียนมำก
 น่ำเรียนพอควร
 ไม่น่ำเรียนเลย
 อบอุ่นมำก
 อบอุ่นพอควร
 ห่ำงเหินกัน
บรรยำกำศในโรงเรียน
 สำมัคคีกัน
 ต่ำงคนต่ำงอยู่
 แยกกันหลำยหมู่
บรรยำกำศของ
 อบอุ่นมำก
 อบอุ่นพอควร
 ห่ำงเหินกัน
บ้ำนข้ำพเจ้ำ
 สำมัคคีกัน
 ต่ำงคนต่ำงอยู่
 ไม่ลงรอยกันทั้งบ้ำน
 เงียบเหงำน่ำเบื่อ
สิ่งที่ขำ้ พเจ้ำอยำกให้ครอบครัวของข้ำพเจ้ำปรับปรุง คือ
1. ............................................................………....................... 2. …………………………..……………....................…….………….

5. ด้านเกี่ยวกับการเรียน
ปัจจุบันข้ำพเจ้ำ
 เรียนไม่เข้ำใจ
 เบื่อเรียนบำงวิชำ
 เรียนไม่ทันเพือ่ น
 อยำกเลิกเรียน
 ต้องกำรให้เพื่อนช่วย
 ต้องกำรครูทเี่ ข้ำใจและเป็นที่ปรึกษำได้
สำเหตุของปัญหำทำงกำรเรียน เพรำะ.........................................………....................................................……….........…….
ผลการเรียนเฉลีย่
ม . 1 ปีกำรศึกษำ……………………..
ม . 2 ปีกำรศึกษำ……………………..
ม . 3 ปีกำรศึกษำ……………………..
เกรดเฉลีย่ ……………………………….
เกรดเฉลีย่ ……………………………….
เกรดเฉลีย่ ……………………………….
ม . 4 ปีกำรศึกษำ……………………..
ม . 5 ปีกำรศึกษำ……………………..
ม . 6 ปีกำรศึกษำ……………………..
ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
เกรดเฉลี่ย…………..

เกรดเฉลี่ย…………..

เกรดเฉลี่ย…………..
ด้านการเรียนของข้าพเจ้าอยูใ่ นระดับ  ปรับปรุง

เกรดเฉลี่ย…………..
เกรดเฉลี่ย…………..
 ปำนกลำง
 ดี
 ดีเยี่ยม

เกรดเฉลี่ย…………..

6. ด้านเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ
ข้ำพเจ้ำมีเพื่อนสนิท คือ……………...........…………...................………………………ชั้น….................………………….
เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนข้ำพเจ้ำมักเป็น  ผู้นำ
 ผู้ตำม
 ผู้นำบำงโอกำสผู้ตำมบำงโอกำส
ข้ำพเจ้ำเข้ำกับเพือ่ นได้
 ง่ำย
 ค่อนข้ำงง่ำย
 ยำก
เมื่อผู้ใหญ่ใช้งำนข้ำพเจ้ำมักจะ
 ทำด้วยควำมกระตือรือร้น  ทำเพรำะเลี่ยงไม่ได้
 พยำยำมหลีกเลี่ยง
เมื่อมีกิจกรรมกลุ่ม ข้ำพเจ้ำมักจะ
 ทำงำนมำกกว่ำเพือ่ น
 ทำงำนเท่ำกับเพื่อน
 ทำงำนน้อยกว่ำเพือ่ น
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของข้าพเจ้าอยูใ่ นระดับ  ต้องปรับปรุง
 ปำนกลำง
 ดี
 ดีเยี่ยม
7. ด้านเกี่ยวกับสุขภาพจิตและค่านิยม
ข้ำพเจ้ำรู้สึกว่ำโลกนี้  น่ำอยู่  ไม่น่ำอยู่
ข้ำพเจ้ำรู้สึกว่ำตัวเอง
 มีค่ำ
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำคนที่ดีควรมีลักษณะ………………………………………………………………........…………………………..
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำสังคมที่ดีควรมีลกั ษณะ……………………………………………………………………………………………..

 ไม่มีค่ำ

8. เป้าหมายของชีวติ ในอนาคต
ข้ำพเจ้ำอยำกประกอบอำชีพ..........................................เพรำะ...............................................……………………………...
9. ปัญหาที่ข้าพเจ้ากาลังประสบอยู่ในขณะนี้
9.1
 เรื่องครอบครัว
9.2
 เรื่องกำรเรียน
9.3
 เรื่องสุขภำพ
9.4
 เรื่องเศรษฐกิจ
9.5
 เรื่องกำรคบเพื่อน

9.6
9.7
9.8
9.9
9.10







เรื่องกำรวำงตัวในสังคม
เรื่องกำรใช้เวลำว่ำง
เรื่องกำรเลือกอำชีพ
เรื่องกำรเลือกศึกษำต่อ
เรื่องกำรปรับตัวเข้ำกับครู-อำจำรย์ในโรงเรียน

ถ้ำต้องกำรควำมช่วยเหลือ / ปรึกษำ ข้ำพเจ้ำต้องกำรควำมช่วยเหลือ / ปรึกษำ จำก
 บิดำ

 มำรดำ

 ครูแนะแนว

 ครูที่ปรึกษำ

 เพื่อน

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................

ลงชื่อ……………………………..…………..นักเรียน
(…………………………………….)
วันที…่ ….……..เดือน……..…………………พ.ศ……..…
ลงชื่อ……………………………..…………..ครูที่ปรึกษำ
(…………………………………….)
วันที…่ ….……..เดือน……..…………………พ.ศ……..…

ลงชื่อ……………………………..…………..ครูที่ปรึกษำ
(…………………………………….)
วันที…่ ….……..เดือน……..…………………พ.ศ…………

