โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ

บท.ดล. 02
เลขที่นักเรียน............

ระเบียนสะสมนักเรียน
คาชีแ้ จง ให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัว และทำเครื่องหมำย  ในช่อง  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
รูปถ่ำย (ข้อมูลเหล่ำนี้จะเก็บไว้เป็นควำมลับ)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน
ชื่อ...................................................….............นำมสกุล.......................................…........ ชื่อเล่น.......................
เลขประจำตัวนักเรียน...................................................เลขบัตรประชำชน.........................................................
เบอร์โทรศัพท์นักเรียน....…….........................................เกิดวันที.่ ...........เดือน............….................พ.ศ................
ที่อยู่บ้ำนเลขที.่ ..............หมู่ท.ี่ .............บ้ำน.........……..............ตำบล..................................อำเภอ........................จังหวัด...…………..
บิดำชื่อ.....................................................................................อำยุ..............ปี อำชีพ..............….............เบอร์โทรศัพท์...................
มำรดำชื่อ................................................…..............................อำยุ..............ปี อำชีพ..................…….......เบอร์โทรศัพท์.........….......
ผู้ปกครองชื่อ...........................................…..............................อำยุ..............ปี อำชีพ..................…….......เบอร์โทรศัพท์.........….......
ปัจจุบันนักเรียนอำศัยอยู่กับ
 ตำมลำพัง
 บิดำมำรดำ
 บิดำ
 มำรดำ
 ญำติ เป็น....................  อื่น ๆ ระบุ.........................
สถำนภำพปัจจุบันบิดำ/มำรดำนักเรียน  อยู่ด้วยกัน
 มำรดำเสียชีวิต
 มำรดำสมรสใหม่
 หย่ำร้ำง
 บิดำมำรดำเสียชีวิต  บิดำมำรดำสมรสใหม่
 บิดำเสียชีวิต
 บิดำสมรสใหม่
 อื่นๆ ระบุ........................
สมำชิกในครอบครัวนักเรียนมีทั้งหมด......................คน ชำย................คน หญิง.................คน นักเรียนบุตรคนที่................
พี่น้องที่เกิดจำกบิดำมำรดำเดียวกัน.......................คน ชำย................คน หญิง.................คน
พี่น้องที่เกิดจำกบิดำกับมำรดำอื่น.........................คน ชำย................คน หญิง.................คน
พี่น้องที่เกิดจำกมำรดำกับบิดำอื่น.........................คน ชำย................คน หญิง.................คน
สมำชิกในครอบครัวประกอบอำชีพแล้ว......................คน และอยู่ในควำมอุปกำระของครอบครัว...........................คน
ควำมสัมพันธ์ของครอบครัว
 รักใคร่กันดี
 ขัดแย้งทะเลำะกันบำงครั้ง
 ขัดแย้งทะเลำะกันบ่อยครั้ง
 ขัดแย้งและทำร้ำยร่ำงกำยบำงครั้ง
 ขัดแย้งและทำร้ำยร่ำงกำยบ่อยครั้ง  อื่นๆ ระบุ .....................................
ผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนให้คือ....................................………....................................……...เกี่ยวข้องเป็น........……….........................
นักเรียนอำศัยอยู่กับ
 ตำมลำพัง
 บิดำมำรดำ
 บิดำ
 มำรดำ
 ญำติ เป็น....................  อื่น ๆ ระบุ.........................
นักเรียนมำโรงเรียน
 เดิน  รถจักรยำน  รถจักรยำนยนต์ ทะเบียน.......................................
 รถประจำทำง/รถโดยสำร
 ผู้ปกครองมำรับ-ส่งด้วยตนเอง
 อื่น ๆ ......................................................................................................................
โดยมีระยะทำงจำกบ้ำนถึงโรงเรียน.......................................กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำง.............................................................นำที
ควำมสำมำรถ (พิเศษ)............................................................................................................................................................……….
งำนอดิเรกของนักเรียน คือ .........................................…………........................................................................................................
หน้ำที่รับผิดชอบที่บ้ำน
 ไม่มี
 ทำครั้งครำวคือ......................................................................
 มี หน้ำที่ประจำคือ.................................................................................................

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพนักเรียน
⦁ น้าหนัก/ส่วนสูง
ปีการศึกษา

ชั้น

อายุ
(ปี)

น้าหนัก
(กิโลกรัม)

ส่วนสูง
(เซนติเมตร)

ดัชนีมวลร่างกาย (BMI)
ค่า BMI ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
หมำยเหตุ : ให้บันทึกข้อมูลช่วงระยะเวลำเดือนแรกของกำรเปิดภำคเรียนที่ 1 ของทุกปีกำรศึกษำ

⦁ สุขภาพ/การรักษา
1. การแพ้ยา/อาหาร
⦁ ยำ/สำรอื่น ๆ  ไม่แพ้ยำ

 แพ้ยำ โปรดระบุ........................................................................................................
ลักษณะของอำกำรแพ้..............................................................................................
 แพ้สำร อื่น ๆ ระบุ.....................................................................................................................................
⦁ อำหำร
 ไม่แพ้อำหำร  แพ้อำหำร โปรดระบุ...................................................................................................
2. การใช้สารเสพติด
 ไม่มีประวัติกำรใช้สำรเสพติด
 มีประวัติกำรใช้สำรเสพติด
 ประเภท  บุหรี่  กระท่อม/กัญชำ  สุรำ  ยำบ้ำ
 อื่น ๆ ระบุ ........................................................................
 นักเรียนได้รับกำรบำบัดแล้วหรือยัง  ยังไม่ได้รับกำรบำบัด
 ได้รับกำรบำบัดแล้ว กับหน่วยงำน..............................................................
....................................................................................................................
3. ประวัตกิ ารประสบอุบัติเหตุ
1. อุบัติเหตุ.................…........................................................................……….............
เมื่อ พ.ศ. .................... สถำนที่เข้ำรับกำรรักษำ..........………......................................
2. อุบัติเหตุ.................…........................................................................……….............
เมื่อ พ.ศ. .................... สถำนที่เข้ำรับกำรรักษำ..........………......................................
ส่วนที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ
รำยได้ของครอบครัว

 ตั้งแต่ 27,000 บำทต่อปีขึ้นไป  20,000 - 26,999 บำทต่อปี
 น้อยกว่ำ 20,000 บำทต่อปี
รำยได้กับรำยจ่ำยของครอบครัว
 เพียงพอ  ไม่เพียงพอในบำงครั้ง  ขัดสน
ข้ำพเจ้ำมีเงินใช้ จ่ำยในกำรมำโรงเรียนประมำณวันละ .................................................................................……………..….......บำท
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำค่ำใช้จ่ำยของข้ำพเจ้ำ
 มำกเกินไป  พอดี  ไม่พอใช้บำงครั้ง  น้อยเกินไป
นักเรียนมีงำนพิเศษทำหรือไม่
 ไม่มี  มี ระบุ………………………………………………………………………..………....…...
รำยได้……...........…………….…..บำทต่อ....................(ชัว่ โมง/วัน/เดือน)

ส่วนที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และทางบ้าน
บุคคลในครอบครัวมีกำรใช้บุรี่ สุรำ ยำบ้ำ  ไม่มี
หรือสำรเสพติดอื่น ๆ หรือไม่
 มี เกี่ยวข้องเป็น....................................................................................กับนักเรียน
สิ่งใช้คือ  บุหรี่  สุรำ
 ยำบ้ำ  อื่น ๆ ระบุ ........................................................................
นักเรียนคิดว่ำนักเรียนได้รับกำรอบรม  ตำมใจ
 ใช้เหตุผล
 ปล่อยปละละเลย
เลี้ยงดูแบบใด
 เข้มงวดกวดขัน  อื่น ๆ ระบุ........................................................................

นักเรียนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียน และบ้ำนอย่ำงไร
⦁ โรงเรียนของข้าพเจ้า  น่ำเรียนมำก  น่ำเรียนพอควร
⦁ บรรยากาศโรงเรียน  อบอุ่นมำก  อบอุ่นพอควร
 สำมัคคีกัน  ต่ำงคนต่ำงอยู่
⦁ บรรยากาศของบ้าน  อบอุ่นมำก  อบอุ่นพอควร
 สำมัคคีกัน  ต่ำงคนต่ำงอยู่







ไม่น่ำเรียนเลย
ห่ำงเหินกัน
แยกกันหลำยหมู่
ห่ำงเหินกัน
ไม่ลงรอยกันทั้งบ้ำน  เงียบเหงำน่ำเบื่อ

สิ่งที่ข้ำพเจ้ำอยำกให้ครอบครัวของข้ำพเจ้ำปรับปรุง คือ
............................................................……….........................................................................................................................
........................................................................................................................…………………………..……………....................…….………….
ส่วนที่ 5 ด้านการเรียน
⦁ ผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1/........ ปีกำรศึกษำ……………………..
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เกรดเฉลี่ย………….. เกรดเฉลี่ย…………..
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4/........ ปีกำรศึกษำ……………………..
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เกรดเฉลี่ย………….. เกรดเฉลี่ย…………..

ม.2/........ ปีกำรศึกษำ……………………..
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เกรดเฉลี่ย………….. เกรดเฉลี่ย…………..

ม.3/........ ปีกำรศึกษำ……………………..
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เกรดเฉลี่ย………….. เกรดเฉลี่ย…………..

ม.5/........ ปีกำรศึกษำ……………………..
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เกรดเฉลี่ย………….. เกรดเฉลี่ย…………..

ม.6/........ ปีกำรศึกษำ……………………..
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เกรดเฉลี่ย………….. เกรดเฉลี่ย…………..

ส่วนที่ 6 ด้านมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ
ข้ำพเจ้ำมีเพื่อนสนิท 1. ……………...........…………...................………………………………………..………ชั้น….................……….
2. ……………...........…………...................………………………………………..………ชั้น….................……….
 ผู้ตำม
 ผู้นำบำงโอกำสผู้ตำมบำงโอกำส
เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนข้ำพเจ้ำมักเป็น  ผู้นำ
ข้ำพเจ้ำเข้ำกับเพื่อนได้
 ง่ำย
 ค่อนข้ำงง่ำย
 ยำก
เมื่อผู้ใหญ่ใช้งำนข้ำพเจ้ำมักจะ
 ทำด้วยควำมกระตือรือร้น  ทำเพรำะเลี่ยงไม่ได้  พยำยำมหลีกเลีย่ ง
เมื่อมีกิจกรรมกลุ่ม ข้ำพเจ้ำมักจะ  ทำงำนมำกกว่ำเพื่อน
 ทำงำนเท่ำกับเพื่อน  ทำงำนน้อยกว่ำเพื่อน
ส่วนที่ 7 ด้านสุขภาพจิตและค่านิยม
1. ข้ำพเจ้ำรู้สึกว่ำโลกนี้  น่ำอยู่
 ไม่น่ำอยู่
2. ข้ำพเจ้ำรูส้ ึกว่ำตัวเอง  มีค่ำ  ไม่มีค่ำ
3. ข้ำพเจ้ำคิดว่ำคนที่ดีควรมีลักษณะ………………………………………………………………………………………………........…………………………..
4. ข้ำพเจ้ำคิดว่ำสังคมทีด่ ีควรมีลักษณะ………………………………………………………………………………………….…………………………………..
ส่วนที่ 8 เป้าหมายของชีวิตในอนาคต
ข้ำพเจ้ำอยำกประกอบอำชีพ....................................................................เพรำะ...............................................……………………………...

ลงชื่อ………………………..……………………..ผู้กรอกข้อมูล
(…………….……………………………….)
วันที่…….……..เดือน…….…..……..…………พ.ศ……..………

