
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการอยู่หอพักนักเรียนประจ า 
รายการ จ านวนเงิน 

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

    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                             4,400   บาท 
 
หมายเหตุ : 1.  นักเรียนเข้าอยู่หอพัก   4,400    บาท / เทอม                             
               2.  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่รวมค่าเสื้อผ้านักเรียนชาย - หญิง ( เฉพาะนักเรียนใหม่ ) 
               3.  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่รวมค่าอาหารและค่าซักรีด 
 

รายการของใช้ส่วนตัวที่นักเรียนต้องเตรียมมาด้วยตนเอง 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน หมายเหต ุ
1 เครื่องแบบนักเรียน 2 ชุด   
2 ชุดพละ 1 ชุด   
3 ชุดลูกเสือ-ชุดยุวกาชาด 1 ชุด   
4 ชุดพิธีการ 1 ชุด   
5 ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน   
6 ชุดเครื่องนอน (หมอน/ ปลอกหมอน/ผ้าปูท่ีนอน/ผ้าห่ม ) สีเทา, กรม 1 ชุด   
7 กระเป๋าเป้ตราโรงเรียน 1 ใบ   
8 รองเท้าแตะ 1-2 คู ่   
9 ตะกร้าผ้า 1-2 ใบ   
10 ไม้แขวนเส้ือ+ไม้หนีบผ้า ตามสมควร   
11 ชุดชั้นในและเสื้อซับส าหรับนักเรียนหญิง ตามสมควร   
12 ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตามสมควร   
13 ยาส าหรับคนมีโรคประจ าตัว ตามสมควร   
14 แม่กุญแจไว้ล็อกตู้เสื้อผ้า 1-2 ชุด   
15 พัดลม (นักเรียนสามารถน าพัดลมมาใช้เป็นการส่วนตัวได้)  1 ตัว   

หมายเหตุ :  รายการข้างต้นนักเรียนน ามาเข้าหอพักในวันเปิดภาคเรียน 



 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหอพักนักเรียนสามารถติดต่อสอบถามครูประจ าหอพักได้โดยตรง 

 

หอพักหญิง 

ครูกนกพร นาพนัง โทร 082-8020290 

ครูภวรัญชน์ ปลื้มใจ โทร 098-0746831 

ครูวรรณวิสา จันทร์เพชร โทร 081-3707146  

 

หอพักชาย 

ครูศุภฤทธิ์ เกตุสกุล โทร 081-2730204 

ครูพงษ์ศักดิ์ รองสวัสดิ์ โทร 087-2922142 , 065-0609548



 
ใบสมัครหอพักโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชั้นมัยธมศึกษาปีท่ี ................/.................... ปีการศึกษา ……………………….. 

1. ข้อมูลส่วนตัว 

เลขประจ าตัว (นร.).................................................ระดับชั้น..............................สาขาวิชา........................................................ 

ค าน าหน้า............................ชื่อ...............................................นามสกุล.............................. ...........ชื่อเลน่................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ....................................................................กรุ๊ปเลือด.................... ..................................... 

วันเกิด.................................. ..........................เชื้อชาติ............................................สญัชาติ...................................................... 

ภูมิล าเนาเดิม............................................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภ อ/เขต.............................................  

จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.............................................ประเทศ..................... ............................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................... ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต............................................. 

จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................... ...E-mail………………….…………….. 

ลักษณะที่อยู่อาศัย..........................................................ชื่อที่อยู่อาศัย................................. ................................................... 

ชื่อโรงเรียนเดิม...................................... .........ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต............................................... 

จังหวัด...................................หน่วยการเรียนที่ได้......................เกรดเฉลี่ย.......................ระดับชั้น ที่ออก................................. 

วันที่ออก...............................................สาเหตุที่ย้ายออก................... ...................................................................................... 

วันที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันนี้............................................ระดับชั้น....................ปีการศึกษา............. ...ภาคเรียนที่.................. 

2. รายละเอยีดเกี่ยวกับผู้ปกครอง 

ชื่อ...............................................สกุล................................................อายุ..............เชื้ อชาติ..................สัญชาติ.........................  

ศาสนา...........................................อาชีพ....................................................สถานที่ท างาน........ .............................................. 

สถานที่ท างาน....................................................................โทรศั พท์....................................... E-mail…………………..…….…… 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับบิดา-มารดา 

ชื่อบิดา..............................................สกุล...........................................อายุ..............เชื้อช าติ......................สัญชาติ.................... 

ศาสนา........................................... ความสัมพันธ์ ..................................................อาชีพ........ ................................................ 

สถานที่ท างาน.................................................. .................โทรศัพท์........................................ E-mail……………………….…….. 

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้.......................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เข ต........................................ 

จงัหวัด......................... รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์....................................  E-mail ……………….………….... 

 

 

รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 
ชุดนักเรียน 

โรงเรียนเฉลิมพระ 
เกียรติฯ ภูเก็ต 



ชื่อมารดา.............................................สกุล.......................................อายุ....... .......เชื้อชาติ..................สญัชาติ......................... 

ศาสนา...........................................ความสัมพันธ์..................................................อาชีพ.......... ................................................ 

สถานที่ท างาน....................................................................โทรศัพท์...................................... E-mail………………………..……..  

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้.......................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภ อ/เขต....................................... 

จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์.................................. E-mail………………….………….. 

4. สถานภาพของบิดา-มารดา 

ใบมอบอ านาจ 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นาวสาว).................................................................อาย.ุ..............ป ีอาชีพ................................................ 

เป็นผู้ปกครองของ ด.ช/ ด.ญ /นาย/นางสาว.................................................... ....................โดยฐานะ  บิดา  มารดา   

 ผู้ปกครองที่ศาลตั้ง ขอมอบอ านาจให้ผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หรือผู้ที่ผู้บริหาร  
มอบหมายที่จะจัดการเกี่ยวกับนักเรียนในขณะที่อยู่ประจ าในโรงเรียน เพ่ือความปลอดภัยและรักษาซึ่งความเป็นระเบียบ  
เรียบร้อยโดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดตออ านาจปกครองของข้าพเจ้า ในเรื่องต่อไปนี้ 

1. เรื่องการแต่งกาย นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนได้ก าหนดไว้รวมทั้งไม่อนุญาตให้หยิบยืม
เสื้อผ้าของผู้อื่นมาใช้ 

2. เรื่องความประพฤติ หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ให้ลงโทษได้ตามระเบียบที่แจ้งไว้ในคู่มือนักเรียน 

3. เรื่องการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ในโรงเรียน ตั้งแต่บาดเจ็บขั้นต้นจนผ่าตัด รวมทั้งการตรวจสุขภาพ 
การฉีดวัคซีน โรงเรียนมีอ านาจที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนั้นได้ทันทีท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน 

4. มอบหมายให้โรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะอนุญาต หรือไม่อนุญาตออกไปทัศนศึกษาได้แล้วแต่กรณี . ขอมอบอ านาจให้
ผู้ปกครองคนที่ 2 เป็นผู้มีสิทธิ์รับ-ส่งนักเรียนในความปกครองของข้างเจ้าเท่านั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองคนที่ 2 
ข้าพเจ้าเท่านั้นมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและถ้าทางโรงเรียนทราบว่าผู้ปกครองที่มา รับ/ส่ง นักเรียนไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ข้าพเจ้า และไม่ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียน ข้าพเจ้าให้โรงเรียนตัดสิทธิ์ได้ทันที 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล........................................................................ ชื่อ-สกุล........................................................................  

บ้านเลขท่ี................หมู่ที่................ถนน......................  บ้านเลขท่ี................หมู่ที่................ถนน...................... 

อ าเภอ..................................จังหวัด...............................  อ าเภอ..................................จังหวัด...............................  

รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์............ .......... รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์......................  

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้มอบอ านาจ 

 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้อ านวยการศึกษา 

 
คนที่ 2 

 
คนที่ 1 


