
แบบ ดล. 2.6 

กลุ่มปกติ.....................คน 

(ร้อยละ..............) 

กลุ่มมีปญัหา.....................คน 

(ร้อยละ..............) 

กลุ่มเสี่ยง.....................คน 

(ร้อยละ..............) 

สรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ชั้น................. โรงเรียน............................................................ อ าเภอ............................... 

ค าชี้แจง  1. ถ้านักเรียนจัดอยู่ในกลุ่มปกติให้ท าเครื่องหมาย  ถ้าไม่ใช่ให้ท าเครื่องหมาย  - 

   2. ส าหรับนักเรียนทุกกลุ่มปกติ ในช่องสัมพันธภาพทางสังคม ถ้าเป็นจุดแข็งให้ท าเครื่องหมาย  ถ้าไม่ใช่ให้ท าเครื่องหมาย  - 

   3. ให้ระบุความสามารถพิเศษท่ีนักเรียนมีลงในช่องมีความสามารถพิเศษ ช่อง (2) 

   4. ด้านการเรียน ช่อง (1) ด้านสุขภาพร่างกาย (3) สุขภาพจิต-พฤติกรรม (4) ด้านครอบครัว (5) ให้ใส่อักษรย่อต่อไปนี้ ป = ปกติ, ส = เสี่ยง, มี = มีปัญหา 

   5. ปัญหาด้านอื่นๆที่พบ ให้เขียนเพ่ิมเติม 
 
ที ่

 
ช่ือ - สกุล 

กลุ่ม
ปกติ 

ด้าน 
การเรยีน  

 
(1) 

มีความ 
สามารถ 
พิเศษ 
(2) 

ด้าน
สุขภาพ
ร่างกาย 

(3) 

สุขภาพจิต – พฤติกรรม (SDQ) (4) ด้านครอบครัว (5) ปัญหา
ด้านอื่นๆ

ที่พบ
เพิ่มเตมิ 

อารมณ ์ ความ
ประพฤต ิ

พฤติกรรม
ไม่อยู่นิ่ง 

ความสัมพันธ์
กับเพื่อน 

สัมพันธภาพ
ทางสังคมที่
เป็นจุดแข็ง 

เศรษฐกิจ การ
คุ้มครอง
นักเรียน 

              
              
              
              
              
              
              

รวม             
 

สรุป จ านวนนักเรียน ทั้งหมด .................... คน แยกเป็น 

     ลงชื่อครูที่ปรึกษา..............................................ผู้สรุป 

         (………………………………………..) 

                                                                                                                                                               .........../............/........... 

      แต่ละกลุ่มคิดเป็นค่าร้อยละจากจ านวนนักเรียนในความดูแล  
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รวม             
 

สรุป จ านวนนักเรียน ทั้งหมด .................... คน แยกเป็น 

     ลงชื่อครูที่ปรึกษา..............................................ผู้สรุป 

         (………………………………………..) 

                                                                                                                                                               .........../............/........... 

      แต่ละกลุ่มคิดเป็นค่าร้อยละจากจ านวนนักเรียนในความดูแล  


