
  บันทึกการเยี่ยมบ้าน  หน้า 1/4  

  
 

คำชี้แจง :  
• แบบบันทึกการเยี ่ยมบ้านฉบับน้ีรวมการคัดกรองนักเรียนยากจนเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณครูสามารถลงพื้นที่ได้พร้อมกันในครั้งเดียว 
• การตอบแบบสอบถาม : หากเป็นตี วเลือก  หมายถึง ให้ตอบเพียงข ีอเดียวและหากเป็นตัวเลือก  หมายถึง ให้ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ  

  

โรงเรียน................................................................................สพป./สพม...................................................................................  
   

1. ช่ือนักเรียน................................................................... นามสกุล ...................................................ช้ัน ........................ 
เลขท่ีบัตรประชาชน     

2. ช่ือผู้ปกครองนักเรียน……………….…..........……. นามสกลุ…………………….…………… เบอรโ์ทรศัพท์..................................   ไม่มผีู้ปกครอง 
ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับนักเรียน............................อาชีพ......................................การศึกษาสูงสดุ…………….......................……….......  

ีีีเลขท่ีบัตรประชาชน - - - -            ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน     
ีีี  เคยลงทะเบยีนเพี ่อสวัสดกิารแห่งร ีฐ (ลงทะเบยีนคนจน)  

3. จำนวนสมาชี กในครัวเรือน (รวมตี วนักเรียน).....................................คน มีรายละเอียดดังนี้ (กรอกเฉพาะนี กเรียนยากจนเท่านั้น)  

คนที่ 
ความสัมพันธ ์
กับนักเรียน 

อาย  ุ 

ความพิการทาง 
ร่างกาย/ 
สติป ุญญา 

(ใส่เครื่องหมาย 
หรือ – ) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท  (บาท/เดือน)  
รายได ้ 
รวม 

เฉลี่ยต่อ 
เดือน 

ค่าจ้าง 
เงินเดือน 

ประกอบอาชีพ 
ทางการเกษตร 

(หลังหัก ค่าใช้จา่ย) 

ธุรกิจส่วนตัว 
(หลังหัก 

ค่าใช้จ่าย) 

สวัสดิการจากรัฐ/เอกชน 
(เงินบำนาญ, เบี้ยผู้สูงอายุ, 

อุดหนุนเด็กแรกเกิด, 
อุดหนุนคนพิการ, อ่ืนๆ 

รายได ้
จากแหล่งอ่ืน 

(เงินโอน, ค่าเช่า, 
ดอกเบี้ย, อื่นๆ) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

รวมรายได้ครัวเรือน (รายการที่ 1 - 10)   
รายได้ครัวเรือนเฉุ ่ลย ต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจำนวนสมาชิกทุ ้งหมด จากข้อ 2)     

4. สถานะของครัวเรือน กรอกเฉพาะบุคคลที่อาศัยในบ้านป ีจจุบัน  
4.1. ครัวเรือนมภีาระพึ่งพิง ดังนี้ ีี  มีคนพิการ                  ี  มีผูสู้งอายุเกิน 60 ปี    

   ีี  เป็นพ่อ/แม่เลีย้งเดี่ยว    ีี  มีคนอาย ี 15–65 ปีว่างงาน (ท่ีไม่ใช ีน ีกเรียน/นักศึกษา)  
4.2. ประเภทที่อยู่อาศัย ดังนี้   บ้านของตนเอง             บ้านเช่า              อาศัยอยู่กี บผู้อื่น  
4.3. สภาพที่อยู่อาศ ีย ดังนี้   สภาพบา้นชำรุดทรุดโทรม หรอื บ  ีานทำจากวัสดุพื้นบ ีาน เช่น ไม้ไผ่ ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้   

 ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี  ไมม่ีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ  
4.4. ยานพาหนะของครอบครัว    

- รถยนต์ส ีวนบุคคล     ีีมี   ีีไม่มี  
- รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู ้   ีีมี   ีีไม่มี  
- รถไถ/เกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอื่นๆ ประเภทเดียวกัน  ีีมี   ีีไม่มี  

4.5. เป็นเกษตรกร มีที่ดินทำกิน (รวมเช่า)    ี ไม่เกิน 1 ไร่  ี ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง  
 
 

 

รูปถ่าย 

นักเรียน  
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5. ความสัมพันธ์ในครอบครัว    

5.1. สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกันก่ีชี ่วโมงต่อวัน………………………………………ช่ัวโมง/วัน  
5.2. ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับสมาชี กในครอบครัว  

สมาชิก  สนิทสนม  เฉยๆ  ห่างเหิน  ขัดแย้ง  ไม่มี  
บิดา            
มารดา            
พี่ชาย/น้องชาย            
พี่สาว/น้องสาว            
ปู่/ย่า/ตา/ยาย            
ญาติ            
อื่นๆ....................................              

5.3. กรณีทีผู่้ปกครองไม่อยู่บ้านฝากเดก็นี กเรียนอยู่บ ีานกับใคร (ตอบเพ ียง 1 ขี อ )    
 ญาติ      เพื่อนบ้าน    นักเรียนอยี  บ ีานด้วยตนเอง       อื่น ๆ ระบ…ุ…………………………..  

5.4. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจำนวนสมาชกิทั้งหมด)......................บาท (กรอกเฉพาะกรณีนักเรียนไม่ยากจนเทา่นั้น)  

5.5. นักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายจาก...................................................            นักเรียนทำงานหารายได้ อาชี พ.......................................  
        รายได้วันละ............................................................................บาท     น กเรียนได้เงินมาโรงเรียนวันละ.....................................บาท  
5.6. สิ่งที่ผู้ปกครองต้องการใหโ้รงเรยีนช่วยเหลือนักเรยีน   

 ด้านการเรียน    ด้านพฤติกรรม    ด้านเศรษฐกิจ (เช่น ขอรับทุน)    อื่นๆ ระบุ......................  
5.7. ความช่วยเหลือท่ีครอบครัวเคยไดร้ับจากหน่วยงานหรือต้องการได้รบัการช่วยเหลือ  

 เบี้ยผูสู้งอาย ุ    เบี้ยพิการ      อื่นๆ ระบุ...................................................................................  
5.8. ข้อห่วงใยของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียน 

.........................................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 
6. พฤติกรรมและความเสี ่ยง   

6.1. สุขภาพ  
ีร่างกายไม่แข็งแรง    มีโรคประจำตัวหรือเจ็บป ีวยบ ีอย   มีภาวะทุพโภชนาการ  
ีป่วยเป็นโรคร้ายแรง/เรื้อรัง   สมรรถภาพทางร่างกายต่่า  

6.2. สวัสดิการหรือความปลอดภัย  
 ีีีีีีี  พ่อแม่แยกทางกัน หร  ีอ แต่งงานใหม่ ีีีีีีี  ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดหรือใกล้แหล่งมั่วสุม/สถานเรงิรมย์  

 มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยดว้ยโรคร้ายแรง/เรื้อรัง/ตดิต่อ   บุคคลในครอบครัวติดสารเสพติด  
 บุคคลในครอบครัวเล่นการพนัน   มีความขัดแย้ง/ทะเลาะกันในครอบครัว  
 ไม่มผีู้ดูแล  ีความขัดแย้งและมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  
 ถูกทารุณ/ทำร้ายจากบุคคลในครอบครัว/เพื่อนบ้าน   ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  
 เล่นการพนัน    

6.3. ระยะทางระหว่างบ้านไปโรงเรียน(ไป/กลับ)................................กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง.....................ชม. ...................นาที 
การเดินทางของนกัเรียนไปโรงเรียน (ตอบเพียง 1 ข  ีอ )    

ีีผู้ปกครองมาส่ง    รถโดยสารประจำทาง       ีรถจักรยานยนต์ี   รถโรงเรียน  
ีีรถยนต์  ีี  ีีรถจักรยาน      ีีีี   เดิน      ีีีีีี    อื่นๆ ………...............………………  
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6.4. ภาระงานความรับผิดชอบของนักเรียนที ่ม ต่อครอบครัว  

ี ีช่วยงานบ ีาน      ช่วยคนดูแลคนเจ็บป ีวย/พ  ีการ ีีีีีีี 

 ีช่วยค้าขายเล็กๆน้อยๆ     ทำงานแถวบ้าน ีีีีีีีีีีี 

 ีช่วยงานในนาไร่     อื่น ระบ…ุ………………………………………………  

6.5. กิจกรรมยามว่างหรืองานอดเิรก  
 ีดูทีวี / ฟังเพลง      ไปเที่ยวห้าง / ดหูนัง  ีีีีีี 
 ีอ่านหนังสือ       ไปหาเพื่อน / เพื่อน  
 ีแว้น / สก๊อย       เล่นเกม คอม / มือถือ ีีีีี 
 ีไปสวนสาธารณะ      ไปร้านสนุกเกอร์  
 ีอื่น ๆ ระบ…ุ…………………………………………….  

 6.6.ีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด  

ีีีีีี ีคบเพื่อนในกลุ่มที่ใช้สารเสพติด     สมาชิกในครอบครัวข้องเกี่ยวก ีบยาเสพตดิ  
ีีีีีี ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีใช้สารเสพตดิ     ปัจจุบนัเกี ่ยวข้องกับสารเสพติด    เป็นผูต้ิดบุหรี่ สุรา หรือการใช้สารเสพติดอื่นๆ  

6.6. พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง  
ีีีีีี ีมีการทะเลาะวิวาท                ก้าวร้าว เกเร              ทะเลาะวี วาทเป็นประจำ 
ีีีีีี ีทำร้ายร ีางกายผี  อ น่                ทำร้ายร ีางกายตนเอง    

6.7. พฤติกรรมทางเพศ  
ีีีีีี ีอยู่ในกลุ่มขายบร ีการี  ใช้เครื่องมือสื่อสารที่เกีย่วข้องก  ีบด้านเพศเป็นเวลานานและบ่อยครัง้   ตั้งครรภ ์ 
ีีีีีี ีขายบริการทางเพศ ีีี  หมกมุ่นในการใช้เครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวข ีองทางเพศ  ีี  มีการมั่วสุมทางเพศ  

6.8. การติดเกม  
ีเล่นเกมเกินวันละ 1 ชวั่ โมง   ขาดจินตนาการและความคดิสร้างสรรค ์    เก็บตัว แยกตัวจากลุ่มเพื่อน  
ีใช้จ่ายเงินผิดปกต ิ   อยู่ในกลุ่มเพื่อนเล่นเกม           ร้านเกมอยู่ใกล้บ้านหรือโรงเรียน  
ีใช้เวลาเล่นเกมเกิน 2 ช่ัวโมง   หมกมุ่น จริงจังในการเล่นเกม          ใช้เงินสิ้นเปลือง โกหก ลกัขโมยเงินเพื่อเล่นเกม  

ีอื่นๆ      

6.9. การเข้าถึงสื่อคอมพ ีวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่บ้าน  
 ีีีีีีีีีีีีีี  สามารถเข้าถึง Internet ได้จากที่บ ีาน                    ไมส่ามารถเข้าถึง Internet ได้จากที่บ้าน  

6.10.ีการใช้เครื่องมือสื่อสารอเิลก็ทรอนิกส์  

 เคยใช้โทรศัพท์มือถือในระหวา่งการเรียน  
 เข้าใช้ line, Facebook, twitter หรือ chat (เกินวันละ 1 ช่ัวโมง)  
 ใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างเรยีน 2 - 3/วัน  
 เข้าใช้ line, Facebook, twitter หรือ chat (เกินวันละ 2 ช่ัวโมง)  

ผู้ให้ข้อมูลนักเรียน  
ีีบิดา   มารดา   พี่ชายีีีีีี   พี่สาว ีีีีีี  น้า  อา ีีีีีี 

ีีป้า ีีีี  ลุง   ปู่    ย่า  ีีีีีี  ตา   ยาย ีีีีีีีีี 
ีีทวด ีีีีี  พ่อเลี้ยง  แม่เลีย้ง      

            ขอรับรองว่าข ีอมูลดังกล่าวเป็นจริง  

                                                                                 ีีีีีีีีีีีี   ลงช่ือผู้ปกครอง/ผู้แทน...................................................  
(...................................................................................................)  
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ภาพถ่ายบา้นนักเรยีนท่ีไดร้บัการเยีย่มบ้าน 
 

ชื่อ - นามสกุลนักเรียน............................................................................................................................  
กรุณาระบุ ภาพถ่ายที่แนบมาคือ  บ้านท่ีอาศัยอยู่กับพ่อแม่ (เป็นเจ้าของ/เช่า)  
 บ้านของญาติ/ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ  
  บ้านหรือท่ีพักประเภท วัด มูลนิธิ หอพัก โรงงาน อยู่กับนายจา้ง  

ภาพนักเรียนและป้ายชื่อโรงเร ียนีเนื่องจากถ่ายภาพบ้านไม่ได้ เพราะบ้านอยู่ต่างอำเภอ/ 
ต่างจังหวดั/ต  ีางประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ  

  

รูปที่ 1 ภาพถ่ายสภาพบ้านนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ม หล งคาและฝาบ านด วย 

ขอร บรองว่าข้อมูลุและภาพถ่ายบ้านของน กเร ยนเป็นความจริง 
 

      ีีี(ลงช ่อ)................................................................... 
      ีีี(............................................................................) 
      ีีีต่าแหน ง.........................................................(คร หร อผ  อ่านวยการโรงเร ยน) 
      ีีีว นท ่...........เด อน.......................พ.ศ....................... 


