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ใบสมัครหอพักโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ………../………… ปการศึกษา 2563 
 

 ขอมูลนักเรียน 
 

1. ชื่อนักเรียน (ด.ญ./ด.ช./น.ส./นาย)…………....................................................................นามสกุล..................................................................... 

เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน        

ชื่อนักเรียนภาษาอังกฤษ (Miss/Master/Mr.)…………....................................................Surname.................................................................. 

สถานศึกษาเดิมโรงเรียน…………………………………………………………………………………………………………….จังหวัด……………………………………….. 

วัน/เดือน/ปเกิด…………………………………………………………….อายุ.................ป เชื้อชาติ...................... สัญชาติ .................. ศาสนา ..............  
 

 ขอมูลที่อยู 
 

ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขรหัสประจำบาน (ดูจากทะเบยีนบาน) …………………………………………………….………...บานเลขที่.....................           

หมูบาน .................................................. ซอย.......................... ถนน ......................... ตำบล/แขวง....................... อำเภอ/เขต.....................

จังหวัด ....................... รหัสไปรษณีย............................  เบอรโทรศัพทที่บาน ....................................... มือถือ ............................................  

ที่อยูปจจุบันนักเรียน เลขรหัสประจำบาน (ดูจากทะเบยีนบาน) ……………………………...............…………………..บานเลขที่...................... 

หมูบาน……………...…................................................... ซอย.................................. ถนน ............................ ตำบล/แขวง............................... 

อำเภอ/เขต.......................จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย…................... เบอรโทรศัพทที่บาน ...................................................... 

มือถือ ..............................................  
 

 

 ขอมูลบิดา – มารดา (ตามทะเบียนบานหรือสตูิบัตร) 
 

1. ชื่อบิดา (นาย/นาง/น.ส.) (ถามียศ ใหเขียนยศเต็ม หามยอ)  ชื่อ ......................................................... สกุล............................................. 

เลขประจำตัวประชาชนบิดา       

เชื้อชาติ.................. สัญชาติ ............. ศาสนา ...................... อาชีพ ............................................. รายไดตอเดือน ................................บาท 

เบอรโทรศัพทที่บาน ............................................ มือถือ ........................................ สถานที่ทำงาน............................................................... 

ความพิการ  ไมพิการ  พกิาร (ระบ)ุ...................................................................................................... 

2. ชื่อมารดา (นาง/น.ส.) (ถามียศ ใหเขียนยศเต็ม หามยอ) ชื่อ ............................................................ สกุล ............................................... 

เลขประจำตัวประชาชนมารดา       

เชื้อชาติ.................. สัญชาติ ............. ศาสนา ...................... อาชีพ ............................................. รายไดตอเดือน ................................บาท 

เบอรโทรศัพทที่บาน ............................................ มือถือ ........................................ สถานที่ทำงาน............................................................... 

ความพิการ  ไมพิการ  พกิาร (ระบ)ุ...................................................................................................... 

สถานภาพบิดามารดา   อยูดวยกัน   แยกกนัอยู   หยาราง      บิดาถึงแกกรรม       มารดาถึงแกกรรม   

 

รูปถาย 1.5 นิ้ว 

ชุดนักเรียน 

โรงเรียนเฉลมิพระ

เกียรตฯิ ภูเกต็ 
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3. ขอมูลผูปกครอง (นาย/นาง/น.ส.)  ชื่อ ........................................................................ สกุล ................................................................... 

เลขประจำตัวประชาชนผูปกครอง       

เชื้อชาติ.................. สัญชาติ ............. ศาสนา ...................... อาชีพ ............................................ รายไดตอเดือน ................................บาท 

เบอรโทรศัพทที่บาน ................................... มือถือ .......................................... สถานที่ทำงาน..................................................................... 

เก่ียวของกับนักเรียน   บิดา   มารดา   อื่นๆ (ระบ)ุ............................................................................................. 
 

 ขอมูลสุขภาพนักเรียน 
 

นักเรียนมีประกันสุขภาพ/อบุัติเหตุ   มีประกัน   ไมมีประกนั  อื่นๆ (ระบ)ุ................................................................... 

ประวัติการแพยา  ไมแพยา   แพยา (โปรดระบชุนิดยา)........................................................................................................ 

โรคประจำตัว   ไมม ี   มี (โปรดระบโุรคประจำตัว)...................................................................................................... 

การแพอาหาร  ไมแพอาหาร   แพอาหาร (โปรดระบุอาหาร)................................................................................................... 

น้ำหนัก..........................................สวนสูง...............................................หมูเลือด............................................................................................ 

หากนักเรียนมีประวัติสุขภาพอื่นๆ ใหระบ ุ

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

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

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

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

     ขาพเจาขอมอบ (ด.ญ./ด.ช./น.ส./นาย)........................................................................................ใหเปนนักเรียนหอพักโรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแตวันนี ้

 
 

ลงชื่อ…………………………………………นักเรียน     ลงชื่อ………………………………………ผูปกครอง  

(…………………………………………………………..)     (…………………………………………………………..)   

 

 

 

 

 กรุณาเรียงเอกสารตามลำดับดังนี ้

1.  ใบสมัครหอพัก (กรอกขอมูลใหครบถวนพรอมตดิรูปถายขนาด 1.5 นิ้ว)  

2.  สำเนาทะเบียนบานท่ีมีชื่อนักเรียน    จำนวน 1 ฉบับ 

3.  สำเนาทะเบียนบานผูปกครอง (กรณีที่ไมใช บิดา-มารดา)     จำนวน 1 ฉบับ   

4.  เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ประวัติการแพยา , ใบรับรองโรคประจำตัว , ประวัติการรักษาอ่ืนๆ 

(เอกสารที่เปนสำเนาใหลงสำเนาถูกตองพรอมชื่อกำกับ ทุกแผน)        
 

 

  

สำหรับเจาหนาที่รับมอบตัว 

 เอกสารครบถวนถูกตอง 

 เอกสารตองแกไข/เพิ่มเติม (ระบุขอ) 

…………………………………………………………… 

ลงชื่อ…………………………………ผูรับมอบตัว 

เอกสารมอบตัว ดังนี้ 
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รายละเอียดคาใชจายในการอยูหอพักนักเรียนประจำ 

รายการ จำนวนเงิน 

1. คาอาหาร    15,000 บาท                   

2. คาบำรุงหอพัก                                  4,000 บาท                 

3. คาซักรีด                                         6,000 บาท                          

4. คาดูแลสุขภาพ                                    200 บาท                         

5. คาประกันของเสียหาย (เขาใหม)               200 บาท                       

6. คากิจกรรมหอพัก                                 500 บาท                         

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 25,900 บาท                      

 

หมายเหตุ : 1. นักเรียนเขาอยูหอพัก    25,900   บาท  (สำหรับนักเรียนหอพักใหม) 

               2. นักเรียนเขาอยูหอพัก    25,700  บาท  (สำหรับนักเรียนหอพักเกา) 

               3. คาใชจายตางๆ ไมรวมคาเส้ือผานักเรียนประจำชาย – หญิง 

               4. คาใชจายตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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รายการสั่งซื้อเครื่องแบบ (นักเรียนหอพัก)                                                            สวนที่ 1 สำหรับโรงเรียน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต                                              ปการศึกษา 2563    
 

ชื่อนักเรียน...........................................................นามสกุล.................................................ชั้น....................หอง..................... 
 

วงกลมขนาด/จำนวนสินคาที่นักเรียนตองซื้อคนละ 2 ชุด 

รายการ ราคา จำนวน จำนวนเงิน 

1. เสื้อโปโล  หญิง        S / M / L / XL    235 บ.   

2. เสื้อโปโล  ชาย         SS / S / M / L / XL /  XXL 245 บ.   

3. ชุดนอน ชาย / หญิง  S / M / L / XL    200 บ.   

4. กางเกงวอรม (ร.ร)    S / M / L / XL 260 บ.   

    รวมจำนวนเงิน  

 

** รายการสินคาขอ 1-4 นักเรียนหอพักทุกคนตองสั่งซ้ือ ** 

 

                                                                                                    ผูรับเงิน.............................................. 
 

 

 

รายการสั่งซื้อเครื่องแบบ (นักเรียนหอพัก)                                                            สวนที่ 2 สำหรับนักเรียน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต                                              ปการศึกษา 2563    
 

ชื่อนักเรียน...........................................................นามสกุล.................................................ชั้น....................หอง..................... 
 

วงกลมขนาด/จำนวนสินคาที่นักเรียนตองซื้อคนละ 2 ชุด 

รายการ ราคา จำนวน จำนวนเงิน 

1. เสื้อโปโล  หญิง        S / M / L / XL    235 บ.   

2. เสื้อโปโล  ชาย         SS / S / M / L / XL /  XXL 245 บ.   

3. ชุดนอน ชาย / หญิง  S / M / L / XL    200 บ.   

4. กางเกงวอรม (ร.ร)    S / M / L / XL 260 บ.   

    รวมจำนวนเงิน  

 

** รายการสินคาขอ 1-4 นักเรียนหอพักทุกคนตองสั่งซ้ือ ** 

 

 

ผูรับเงิน.............................................. 

 

 

 
 



-5- 

 

อุปกรณของใชที่นักเรียนตองเตรยีมนำมาในวันที่เขาหอพัก 
1. ชุดเครื่องแบบนักเรียน                                                                                                   2 ชุด 

2. ชุดพละ                                                                                                                    1 ชดุ 

3. ชุดลูกเสือ-ชุดยุวกาชาด                                                                                                  1 ชุด 

4. ชุดเครื่องแบบพิธีการ                                                                                                    1 ชุด 

5. ผาเช็ดตัว                                                                                                                  1 ผืน 

6. ชุดเครื่องนอน (หมอน/ปลอกหมอน/ผาปูที่นอน/ผาหม ) สีเทา,กรม                                             1 ชุด 

7. รองเทาผาใบสีขาวไมมีลวดลาย                                                                                        1 คู 

8. รองเทาคัชชูสีดำสำหรับ นักเรียนชาย        1 คู 

9. รองเทาหนังสีดำสำหรับ  นักเรียนหญิง        1 คู 

10. ถุงเทาสีดำสำหรับ   ชุดพิธีการชาย                                                                                   1 คู 

11. รองเทาผาใบสีน้ำตาล+ถุงเทาสีกากียาว                                                                             1 คู 

12. กระเปาเปของโรงเรียน                                                                                                 1 ใบ 

13. เขม็เข็ดลูกเสือ +เข็มเข็ดยุวกาชาด+เข็มเข็ดเครื่องแบบนักเรียนชายสีดำ                                       1 เสน 

14. รองเทาแตะ                                                                                                            1-2 คู 

15. ตะกราผา                                                                                                              1-2 ใบ 

16. ชุดชั้นในและเสื้อซับสำหรับ นักเรียนหญิง                                                                        ตามสมควร  

17. ของใชสวนตัวที่ใชในกิจวัตรประจำวัน                                                                           ตามสมควร 

18. ยาสำหรับคนมีโรคประจำตัว                                                                                      ตามสมควร 

19. ถุงเทานักเรียนสีขาวไมมีลวดลาย                                                                                 ตามสมควร 

 

หมายเหตุ: รายการขอ 1-18 นักเรียนตองอุปกรณเครือ่งใชดังกลาวมาเอง เพื่อเขาหอพักในวันเปดภาคเรียน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

** ยื่นใบสมคัรหอพักพรอมชำระคาใชจายและสั่งซื้อเครื่องแบบหอพักประจำ ** 
วันที่ 28 มีนาคม 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1   

วันที่ 29 มีนาคม 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4   

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกบัหอพักนักเรียน ติดตอ 

หอพักหญิง 

ครูกนกพร  นาพนัง  โทร 082-8020290 

ครูภวรัญชน ปลื้มใจ  โทร 098-0746831 

ครูวรรณวิสา  จันทรเพ็ชร โทร 081-3707416 
 

หอพักชาย 

ครูพงษศักดิ์   รองสวัสดิ์ โทร 087-2922142 , 065-0609548 

ครูศุภฤทธิ์   เกตุสกุล  โทร 081-2730204 
  


