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แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

 

 
คำชี้แจง : กรุณากรอกข้อมูลทั่วไปของนักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ือนำข้อมลูประกอบการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

1.  สถานภาพสมรสของบิดา – มารดา ในปัจจุบัน 
 1) สมรส   2) หย่า   3) หม้าย  

 4) แยกกันอยู่ (แยกกันอยู่ชั่วคราวตามข้อตกลงระหว่างบิดา-มารดา) 

2.  รายได้ของครอบครัว  
 1) รายไดต้่อเดือน.......................................บาท 

 2) รายไดต้่อปี.............................................บาท 

3.  อาชีพของบิดา 
 1) รับราชการ (.....................................................................)  2) รัฐวิสาหกิจ (.....................................................................) 

 3) พนักงานของรัฐ (.............................................................)  4) พนักงานสังกัดเอกชน (....................................................) 

 5) ธุรกิจส่วนตัว (..................................................................)  6) ฟรีแลนด์ (........................................................................) 

 7) อื่น ๆ (.........................................................................................................................................................................................) 

4.  อาชีพของมารดา 
 1) รับราชการ (.....................................................................)  2) รัฐวิสาหกิจ (.....................................................................) 

 3) พนักงานของรัฐ (.............................................................)  4) พนักงานสังกัดเอกชน (....................................................) 

 5) ธุรกิจส่วนตัว (..................................................................)  6) ฟรีแลนด์ (........................................................................) 

 7) อื่น ๆ (.........................................................................................................................................................................................) 

5.  จำนวนพ่ีน้องร่วมบิดา-มารดา .............................คน 

รอบท่ีสอบ   รอบ Portfolio   รอบทุนอันโตนีโอมารีอา, Gifted   รอบท่ัวไป 

ช่ือ - สกุล นักเรียน....................................................................... ระดับชั้นที่สมัคร..............................เลขประจำตัวสอบ................................. 

ช่ือ-สกุล บิดา ..............................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................................... 

ช่ือ-สกุล มารดา ...........................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................................... 

ช่ือ-สกุล ผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา-มารดา).................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................................... 
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6.  จำนวนสมาชกิในครอบครัว …………………………….คน 

7.  ลักษณะโครงสร้างของครอบครัว  
 1) ครอบครัวเด่ียว หมายถึง ครัวเรือนท่ีประกอบด้วยรุ่นพ่อแมแ่ละรุ่นลูกท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดยีวกันตามลำพัง  
 2) ครอบครัวขยาย หมายถึง ครัวเรือนท่ีประกอบไปด้วย 3 รุ่นขึ้นไป คือ รุ่นปู่ย่า ตายาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นหลาน  
 3) ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว หมายถึง เป็นครอบครัวลักษณะพเิศษทีม่ีเพียงแม่หรือพ่อท่ีเลีย้งลูกตามลำพัง ซึ่งเป็นผลมาจากการ 

       สิ้นสุดชีวิตอันเนื่องมาจากการหย่า การละทิ้ง การแยกทาง หรือการเสียชีวิตของคู่สมรส 

8.  การเดินทางมาโรงเรียน 
  1) โดยบิดา   2) โดยมารดา   3) โดยรถรับส่งนักเรียน  4) โดยรถประจำทาง 
  5) มาด้วยตนเอง (ระบุการเดินทาง)................................................................................................................................. 
  6) อื่น ๆ (ระบุการเดินทาง).............................................................................................................................................. 

9.  กรณีนักเรียนมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ปัจจุบันนกัเรียนพักอาศัยอยู่กับใคร 
  1) หอพัก   2) อพาร์ทเม้นท ์  3) คอนโดมิเนียม  4) บ้านเช่า  5) บ้านญาต ิ
  6) อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................................................................. 

10.  ระยะทางจากที่พักมาโรงเรียน………………………………………..กโิลเมตร เดินทางโดย..................................................................... 

11.  บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน..........................................................ความสัมพันธ์.......................................................................... 

12.  เหตุผลในการเลือกมาเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
กรุณาเลือกตามความคดิเห็นของท่าน 

  1)  โรงเรียนมีชื่อเสียงและเปน็ท่ียอมรับในสังคม 
  2)  โรงเรียนโดดเด่น ด้านวิชาการและการจดัการเรียนการสอน 
  3)  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนท่ีดี สามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงท้ังในและต่างประเทศ 

ได้เป็นจำนวนมาก 
  4)  ครูและบุคลากรอบรมและเอาใจใส่นักเรียนอย่างเป็นกลัยาณมิตรและเท่าเทียมกัน 
  5)  โรงเรียนโดดเด่น ด้านดนตรี  
  6)  โรงเรียนโดดเด่น ด้านกีฬา 
  7)  โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมยัสำหรับใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
  8)  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
  9)  โรงเรียนจัดอยู่ในพ้ืนท่ีที่สะดวกต่อการรับ-ส่งบุตรหลาน และการจราจรไม่ตดิขัด 
  10)  อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................ 
  11)  อืน่ ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................ 
  12)  อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................ 

13.  ท่านทราบข่าวการรับสมัครนักเรียนจากการประชาสัมพนัธ์ชอ่งทางใด 
 1) เว็บไซต์โรงเรียน     2) เพจ Facebook โรงเรียน   
 3) โทรศัพท์ของโรงเรียน     4) กลุ่มไลนผ์ู้ปกครอง-นักเรียน แต่ละระดับชั้น 
 5) ช่องทางอื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................ 



เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง กรุณานำมาส่งให้แก่คณะกรรมการฯ ในวันสัมภาษณ์ 

 
14.  ผู้ตัดสินใจเลือกเข้ามาศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   
  1)  นักเรียนตัดสินใจเอง     2)  ผู้ปกครองตัดสินใจ  
  3)  บุคคลอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................................... 

15.  กรุณาจัดลำดับสิ่งที่ผู้ปกครองคาดหวังให้โรงเรียนพัฒนาการจัดศึกษาเพ่ือบุตรหลานของท่านโดยเร่งด่วน  
ลำดับที่...........  ด้านการจัดหลักสตูรการสอน  
ลำดับที่...........  ด้านการดูแลและเอาใจใส่นักเรยีน 
ลำดับที่...........  ด้านสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ลำดับที่...........  ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
ลำดับที่...........  ด้านการพัฒนาครแูละบุคลากร 
ลำดับที่...........  ด้านสถานท่ีและบรรยากาศแวดล้อมในโรงเรียน 
ลำดับที่...........  ด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................... 
ลำดับที่...........  ด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................... 
ลำดับที่...........  ด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................... 

16.  ความพร้อมในด้านการส่งเสริมและสนับสนนุโรงเรียน 
 ท่านพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)    

 1)  สนับสนุนด้านอุปกรณ์จัดการเรยีนการสอน 

 2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 3)  ผู้ปกครองพร้อมเข้าร่วมกจิกรรม      
 4)  สนับสนุนด้านงบประมาณ 
 5)  สนับสนุนด้าน.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 
 6)  สนับสนุนด้าน.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 
 7)  สนับสนุนด้าน.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 
 8)  สนับสนุนด้าน.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 
 9)  สนับสนุนด้าน.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 
 10)  สนับสนุนด้าน.......................................................................................................................................................... 

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

สำนักผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่หข้้อมูลในครั้งนี้   


