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ใบสมัครหอพักโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ………../………… ปีการศึกษา 2564 
 

• ข้อมูลนักเรียน 
 

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

เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน        

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

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

วัน/เดือน/ปีเกิด…………………………………………………………….อายุ.................ปี เชื้อชาติ...................... สัญชาติ .................. ศาสนา ..............  
 

• ข้อมูลที่อยู ่
 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขรหัสประจำบ้าน (ดูจากทะเบียนบ้าน) …………………………………………………….………...บ้านเลขท่ี.....................           

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

จังหวัด ....................... รหัสไปรษณีย์............................  เบอร์โทรศัพท์ท่ีบ้าน ....................................... มือถือ ............................................  

ที่อยู่ปัจจุบันนักเรียน เลขรหัสประจำบ้าน (ดูจากทะเบียนบ้าน) ……………………………...............…………………..บ้านเลขท่ี...................... 

หมู่บ้าน……………...…................................................... ซอย.................................. ถนน ............................ ตำบล/แขวง............................... 

อำเภอ/เขต.......................จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์…................... เบอร์โทรศัพท์ท่ีบ้าน ...................................................... 

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

 

• ข้อมูลบิดา – มารดา (ตามทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร) 
 

1. ชื่อบิดา (นาย/นาง/น.ส.) (ถ้ามียศ ให้เขียนยศเต็ม ห้ามย่อ)  ชื่อ ......................................................... สกุล............................................. 

เลขประจำตัวประชาชนบิดา       

เชื้อชาติ.................. สัญชาติ ............. ศาสนา ...................... อาชีพ ............................................. รายได้ต่อเดือน ................................บาท 

เบอร์โทรศัพท์ท่ีบ้าน ............................................ มือถือ ........................................ สถานท่ีทำงาน............................................................... 

ความพิการ  ไม่พิการ  พิการ (ระบุ)...................................................................................................... 

2. ชื่อมารดา (นาง/น.ส.) (ถ้ามียศ ให้เขียนยศเต็ม ห้ามย่อ) ชื่อ ............................................................ สกุล ............................................... 

เลขประจำตัวประชาชนมารดา       

เชื้อชาติ.................. สัญชาติ ............. ศาสนา ...................... อาชีพ ............................................. รายได้ต่อเดือน ................................บาท 

เบอร์โทรศัพท์ท่ีบ้าน ............................................ มือถือ ........................................ สถานท่ีทำงาน............................................................... 

ความพิการ  ไม่พิการ  พิการ (ระบุ)...................................................................................................... 

สถานภาพบิดามารดา   อยู่ด้วยกัน   แยกกันอยู่   หยา่ร้าง      บิดาถึงแก่กรรม       มารดาถึงแก่กรรม   

 

รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 
ชุดนักเรียน 

โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติฯ ภูเก็ต 
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3. ข้อมูลผู้ปกครอง (นาย/นาง/น.ส.)  ชื่อ ........................................................................ สกุล ................................................................... 

เลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง       

เชื้อชาติ.................. สัญชาติ ............. ศาสนา ...................... อาชีพ ............................................ รายได้ต่อเดือน ................................บาท 

เบอร์โทรศัพท์ท่ีบ้าน ................................... มือถือ .......................................... สถานท่ีทำงาน..................................................................... 

เกี่ยวข้องกับนักเรียน   บิดา   มารดา   อื่นๆ (ระบ)ุ............................................................................................. 
 

• ข้อมูลสุขภาพนักเรียน 
 

นักเรียนมีประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ   มีประกัน   ไม่มีประกัน  อื่นๆ (ระบ)ุ................................................................... 

ประวัติการแพ้ยา  ไม่แพ้ยา   แพ้ยา (โปรดระบุชนิดยา)........................................................................................................ 

โรคประจำตัว   ไม่มี    มี (โปรดระบโุรคประจำตัว)...................................................................................................... 

การแพ้อาหาร  ไม่แพ้อาหาร   แพ้อาหาร (โปรดระบุอาหาร)................................................................................................... 

น้ำหนัก..........................................ส่วนสูง...............................................หมู่เลือด............................................................................................ 

หากนักเรียนมีประวัติสุขภาพอื่นๆ ให้ระบุ 

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

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

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

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

     ข้าพเจ้าขอมอบ (ด.ญ./ด.ช./น.ส./นาย).......................................... ..............................................ให้เป็นนักเรียนหอพักโรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้ังแต่วันนี้ 

 
 

ลงชื่อ…………………………………………นักเรียน     ลงชื่อ………………………………………ผู้ปกครอง  

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

 

 

 

 

 กรุณาเรียงเอกสารตามลำดับดังน้ี 

1.  ใบสมัครหอพัก (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 น้ิว)  

2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน    จำนวน 1 ฉบับ 

3.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่ บิดา-มารดา)     จำนวน 1 ฉบับ   

4.  เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติการแพ้ยา ,  บัตรประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ , ใบรับรองโรคประจำตัว , ประวัติการรักษาอื่นๆ  

(เอกสารท่ีเป็นสำเนาให้ลงสำเนาถูกต้องพร้อมชื่อกำกับ ทุกแผ่น)        
 

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่รับมอบตัว 

 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง 
 เอกสารต้องแก้ไข/เพิ่มเติม (ระบุข้อ) 

…………………………………………………………… 

ลงชื่อ…………………………………ผู้รับมอบตัว 

 

เอกสารมอบตัว ดังนี้ 



 
 
 
สมาชิกทุกคนในหอพัก เป็นผู้มีความส าคัญท่ีจะรวมกันท าให้หอพักของเราเป็นหอพักท่ีน่าอยู่ 
ขอให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติดังนี้ 
1.  ต่ืนนอนเวลา 05.00 - 05.30 น. 
2.  ออกก าลังกาย 05.30 – 06.00 น. 
3.  นักเรียนต้องรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องนอนและหอพักให้สม่ าเสมอ โดยเฉพาะ 
     - รักษาพื้นห้องนอน เครื่องนอนให้สะอาดปูท่ีนอนให้เรียบร้อยทุกเช้า 
     - เส้ือผ้า เครื่องใช้ทุกช้ิน ต้องพับเก็บไว้ในตู้ประจ าตัว 
     - หมั่นท าความสะอาดและจัดตู้เส้ือผ้าให้เรียบร้อยทุกเมื่อ 
     - ท าความสะอาด   บานเกล็ด ฝ้าเพดาน  มุ้งลวดอาทิตย์ละ  1 ครั้ง 
     - พัฒนาความสะอาด ตกแต่งสถานท่ีบริเวณหอพัก เดือนละ 1 ครั้ง 
4.  สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ก่อนนอนทุกวัน โดยจะสวดแบบสรภัญญะ ในเวลา 20.00 น. 
5.  ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่ข่มขู่ รังแก และข่มเหงผู้อื่น 
6.  เมือ่ได้รับการตักเตือน-แนะน าจากครูหอพัก หรือ ครูเวรประจ าหอพักจะต้องยอมรับและ   ปฏิบัติตามทันที   
     ไม่แสดงท่าทางกิริยาก้าวร้าวต่อครู อาจารย์ และผู้อื่น 
7.  ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ยุยง ให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ 
8.  การใช้ห้องร่วมกัน เช่น ห้องนอน ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องอ่านหนังสือและห้องประชุม ต้องช่วยกัน      
      รักษาความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ท าลายทรัพย์สินของหอพัก 
9.  ไม่น าส่ิงเสพติด ของมึนเมา หนังสือลามก อานาจาร อุปกรณ์ในการเล่นการพนัน  ของมีคม หรือ 
      ส่ิงท่ีเป็นอันตรายเข้ามาในหอพัก ถ้าตรวจพบจะได้รับโทษในสถานหนัก 
10. ไม่น าเครื่องมือส่ือสารทุกชนิด อุปกรณ์ไฟฟ้า เตารีด วิทยุเทป เครื่องเสียง เข้ามาในหอพัก ถ้าตรวจพบ 
       จะถูกยึดทันที  ยกเว้นโคมไฟ  คอมพิวเตอร์ /โน๊ตบุ๊ค   (ต้องใช้เป็นเวลา) 
11. ห้ามน าอาหารทุกชนิดมาทานบนหอพัก  ยกเว้น  น้ าและนม  หากต้องการทานอาหารประเภทอื่นให้               
       ลงมาทานท่ีห้องโถงด้านล่างเท่านั้น 
12. ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในหอพัก ถ้ามีความจ าเป็นให้แจ้งครูประจ าหอพักทราบ 
13. การใช้น้ า ใช้ไฟ ควรสังวรเสมอว่าต้องใช้อย่างประหยัด อุปกรณ์ต่างๆท่ีโรงเรียนจัดไว้ให้นักเรียน 
        จะสับเปล่ียนโยกย้ายหรือเพิ่มเติมไม่ได้  จะท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลหอพักเท่านั้น 
14. การแต่งกายของนักเรียนเมื่อยู่หอพักให้สวมเส้ือผ้าตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว้เท่านั้น  ท้ังในเวลากลางวัน 
        และกลางคืนจะต้องเป็นเส้ือผ้าของตัวเองด้วย   
15. ปิดไฟหอพักเวลา 22.00 น. 
16. การออกจากหอพักเมื่อส้ินปีการศึกษาให้นักเรียนน าของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด  
      โรงเรียนจะไม่ รับผิดชอบ  เมื่อเกิดการสูญหาย                          
     การปิด-การเปิดหอพัก   เช้าเปิดเวลา 07.00 น. ปิดเวลา 07.10 น. เย็นเปิดเวลา 16.00 น. ปิดเวลา 20.30 น. 
     ระเบียบการเข้า-ออก หอพัก   การลากลับบ้าน หรือ การออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องมีผู้ปกครองมา  
     รับ-ส่ง  พร้อมแสดงบัตรผู้ปกครองแก่ครูเวรประจ าหอพักทุกครั้ง การรับ-ส่ง นักเรียนต้องเป็นตารางการ 
     กลับบ้านท่ีทางโรงเรียนก าหนดโดยปฏิบัติดังนี้ 
       -  รับเย็นวันศุกร์เวลา  16.00 - 18.00 น. 
       -  ส่งกลับเย็นวันอาทิตย์เวลา  13.00 - 18.00 น. 
       -  นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ชุดพละ หรือ เส้ือผ้าท่ีทางหอพักก าหนด ก่อนเข้า-ออกโรงเรียน  
          (ยกเว้นทางโรงเรียนมีกิจกรรม/งานพิเศษอาจยกเว้นตามความเหมาะสม) 
 

แนวปฏิบัติในการอยู่หอพัก 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการอยู่หอพักนักเรียนประจ า 
 

รายการ จ านวนเงิน 
1. ค่าบ ารุงหอพัก     4,000   บาท 
2. ค่าดูแลสุขภาพ                                       200   บาท 
3. ค่าประกันของเสียหาย                   200   บาท 

    รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน                             4,400   บาท 
 

 
หมายเหตุ : 1.  นักเรียนเข้าอยู่หอพัก   4,400    บาท / เทอม                             
               2.  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่รวมค่าเส้ือผ้านักเรียนชาย – หญิง ( เฉพาะนักเรียนใหม่ ) 
               3.  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่รวมค่าอาหารและค่าซักรีด 



 
 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต                                                               ปีการศึกษา 2564   ส่วนที่ 1 
รายการซื้อเคร่ืองแบบ (นักเรียนประจ าพักนอน)                                                                            ส าหรับโรงเรียน 
 
ชื่อนักเรียน............................................... ............นามสกุล................ ................................. ชั้น.................. ........กลุ่ม................ ..................  
วงกลมขนาด / จ านวนสิ้นค้าที่นักเรียนต้องซื้อ 

รายการ ราคา จ านวน จ านวนเงิน 
1. เส้ือโปโล  หญิง   S / M / L / XL    235   
2. เส้ือโปโล  ชาย    SS / S / M / L / XL /  XXL 245   
3. ชุดนอน ชาย / หญิง 200   
   รวมจ านวนเงิน  
 

 
 
 

                                                                                                  ผู้รับเงิน.............................................. 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต                                                               ปีการศึกษา 2564  ส่วนที่ 2 
รายการซื้อเคร่ืองแบบ (นักเรียนประจ าพักนอน)                                                                            ส าหรับนักเรียน 
 
ชื่อนักเรียน............................................... ............นามสกุล................ ................................. ชั้น.................. ........กลุ่ม............... ................... 
วงกลมขนาด / จ านวนสิ้นค้าที่นักเรียนต้องซื้อ 

รายการ ราคา จ านวน จ านวนเงิน 
1. เส้ือโปโล  หญิง   S / M / L / XL    235   
2. เส้ือโปโล  ชาย    SS / S / M / L / XL /  XXL 245   
3. ชุดนอน ชาย / หญิง 200   
  รวมจ านวนเงิน  
รายการสินค้าข้อ1-3 นักเรียนหอพักทุกคนต้องส่ังซื้อ ( เฉพาะนักเรียนใหม่ ) 
 
                                                                                                     
 

                                                                                                       ผู้รับเงิน.......................................... 
 
 
 
 



ล าดับที่ รายการ จ านวน หมายเหตุ
1 เคร่ืองแบบนักเรียน 2 ชุด
2 ชุดพละ 1 ชุด
3 ชุดลูกเสือ-ชุดยุวกาชาด 1 ชุด
4 ชุดพิธีการ 1 ชุด
5 ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน
6 ชุดเคร่ืองนอน (หมอน/ ปลอกหมอน/ผ้าปทูี่นอน/ผ้าหม่ ) สีเทา, กรม 1 ชุด
7 กระเปา๋เปต้ราโรงเรียน 1 ใบ
8 รองเทา้แตะ 1-2 คู่
9 ตะกร้าผ้า 1-2 ใบ
10 ไม้แขวนเส้ือ+ไม้หนีบผ้า ตามสมควร
11 ชุดชั้นในและเส้ือซับส าหรับนักเรียนหญิง ตามสมควร
12 ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตามสมควร
13 ยาส าหรับคนมีโรคประจ าตัว ตามสมควร
14 แม่กุญแจไว้ล็อกตู้เส้ือผ้า 1-2 ชุด
15 พัดลม (นักเรียนสามารถน าพัดลมมาใช้เปน็การส่วนตัวได้) 1 ตัว

หอพักหญิง
ครูกนกพร นาพนัง โทร 082-8020290
ครูภวรัญชน์ ปล้ืมใจ โทร 098-0746831
ครูวรรณวิสา จันทร์เพชร โทร 081-3707416

หอพักชาย
ครูพงษ์ศักด์ิ รองสวัสด์ิ โทร 087-2922142 , 065-0609548
ครูศุภฤทธ์ิ เกตุสกุล โทร 081-2730204

รายการของใช้ส่วนตัวทีนั่กเรียนต้องเตรียมมาด้วยตนเอง

หมายเหตุ :  รายการข้างต้นนักเรยีนน ามาเข้าหอพักในวันเปิดภาคเรยีน

           หากมข้ีอสงสัยเก่ียวกับหอพักนักเรยีนสามารถติดต่อสอบถาม ครปูระจ าหอพักได้โดยตรง


