
 

 

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา 
เรื่อง  แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
-------------------------------- 

  เพื ่อเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการรับเง ินนักเร ียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทุกสถานศึกษาดำเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียด การเก็บเงิน
บำรุงการศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา จึงขอแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำ  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

แผนการเรียน ค่าบำรุงการศึกษา 
1. นักเรียนห้องเรียนปกติ 1,970  บาท 
2. นักเรียนโครงการ MEP 10,470  บาท 
3. นักเรียนโครงการ SMART ๔,970  บาท 
4. นักเรียนทุน 1,170  บาท 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2-3 
แผนการเรียน ค่าบำรุงการศึกษา 

1. นักเรียนห้องเรียนปกติ 1,680  บาท 
2. นักเรียนโครงการ MEP 10,180  บาท 
3. นักเรียนโครงการ SMART 4,680  บาท 
4. นักเรียนทุน 880  บาท 

 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
แผนการเรียน ค่าบำรุงการศึกษา 

1. วิทย์ – คณิต 1,970  บาท 

2. ศิลป์ – คณิต 1,970  บาท 

3. ศิลป์ - ภาษาจีน 2,470  บาท 
4. ศิลป์ - เกาหลี , มลายู 2,470  บาท 
5. ศิลป์ - ศิลปะ , ดนตรี 1,970  บาท 
6. นักเรียนโครงการ SMTE ๔,970  บาท 
7. นักเรียนทุน 1,170  บาท 

 
 



มัธยมศึกษาปีท่ี 5-6 
แผนการเรียน ค่าบำรุงการศึกษา 

1. วิทย์ – คณิต 1,680  บาท 
2. ศิลป์ – คณิต 1,680  บาท 
3. ศิลป์ - ภาษาจีน 2,180  บาท 
4. ศิลป์ - เกาหลี , มลายู 2,180  บาท 
5. ศิลป์ - ศิลปะ , ดนตรี 1,680  บาท 
6. นักเรียนโครงการ SMTE 4,680  บาท 
7. นักเรียนทุน 880  บาท 

 
 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1.  ค่าบำรุงการศึกษา 1,970  บาท 

๑. ค่าประกันชีวิต                 จำนวนเงิน    ๑๕๐   บาท 
๒. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ                จำนวนเงิน    ๕๐๐   บาท 
๓. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ       จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๔. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน 

เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้         จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๕. ค่ากิจกรรม           จำนวนเงิน    ๑๐๐   บาท 
๖. ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       จำนวนเงิน    520   บาท 
๗. เงินน้ำใจสตูลวิทยา          จำนวนเงิน    100   บาท 

รวมเป็นเงิน   1,970    บาท     (เงินหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
 
2. ค่าบำรุงการศึกษา  10,470   บาท 

๑. ค่าประกันชีวิต                 จำนวนเงิน    ๑๕๐   บาท 
๒.  ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ                จำนวนเงิน    ๕๐๐   บาท 
๓.  ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ       จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๔.  ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน 
     เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้         จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๕.  ค่ากิจกรรม           จำนวนเงิน    ๑๐๐   บาท 
๖.  ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  
     (โครงการห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ)          จำนวนเงิน  ๘,๕๐๐  บาท 

7.  ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน             จำนวนเงิน    520   บาท 
8.  เงินน้ำใจสตูลวิทยา          จำนวนเงิน    100   บาท 

รวมเป็นเงิน   10,470   บาท    ( เงินหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ) 
 
 



3.  ค่าบำรุงการศึกษา   ๔,970   บาท 
๑. ค่าประกันชีวิต                 จำนวนเงิน    ๑๕๐   บาท 
๒.  ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ                จำนวนเงิน    ๕๐๐   บาท 
๓.  ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ       จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๔.  ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน 
     เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้         จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๕.  ค่ากิจกรรม           จำนวนเงิน    ๑๐๐   บาท 
๖.  ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  

(โครงการห้องเรียน SMART/ โครงการห้องเรียน SMTE)      จำนวนเงิน  ๓,๐๐๐  บาท 
7.  ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน             จำนวนเงิน    520   บาท 
8.  เงินน้ำใจสตูลวิทยา          จำนวนเงิน    100   บาท 

   รวมเป็นเงิน    ๔,970  บาท    ( เงินสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ) 
 
4.  ค่าบำรุงการศึกษา 1,170  บาท 

๑. ค่าประกันชีวิต                 จำนวนเงิน    ๑๕๐   บาท 
๒. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ       จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๓. ค่ากิจกรรม           จำนวนเงิน    ๑๐๐   บาท 
๔. ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       จำนวนเงิน    520   บาท 
๕. เงินน้ำใจสตูลวิทยา          จำนวนเงิน    100   บาท 

รวมเป็นเงิน   1,170  บาท     (เงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็บสิบบาทถ้วน) 
 
5.  ค่าบำรุงการศึกษา 1,680  บาท 

๑. ค่าประกันชีวิต                 จำนวนเงิน    ๑๕๐   บาท 
๒. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ                จำนวนเงิน    ๕๐๐   บาท 
๓. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ       จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๔. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน 

เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้         จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๕. ค่ากิจกรรม           จำนวนเงิน    ๑๐๐   บาท 
๖. ค่าบำรุงระบบ          จำนวนเงิน    230   บาท 
๗. เงินน้ำใจสตูลวิทยา          จำนวนเงิน    100   บาท 

รวมเป็นเงิน  1,680  บาท     (เงินหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 
 
 
 



6. ค่าบำรุงการศึกษา  10,180   บาท 
๑. ค่าประกันชีวิต                 จำนวนเงิน    ๑๕๐   บาท 
๒.  ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ                จำนวนเงิน    ๕๐๐   บาท 
๓.  ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ       จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๔.  ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน 
     เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้         จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๕.  ค่ากิจกรรม           จำนวนเงิน    ๑๐๐   บาท 
๖.  ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  
     (โครงการห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ)          จำนวนเงิน  ๘,๕๐๐  บาท 

7. ค่าบำรุงระบบ          จำนวนเงิน    230   บาท 
8.  เงินน้ำใจสตูลวิทยา          จำนวนเงิน    100   บาท 

      รวมเป็นเงิน   10,180  บาท    ( เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน ) 
 
7. ค่าบำรุงการศึกษา   ๔,680   บาท  

1.  ค่าประกันชีวิต                 จำนวนเงิน    ๑๕๐   บาท 
๒.  ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ                จำนวนเงิน    ๕๐๐   บาท 
๓.  ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ       จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๔.  ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน 
     เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้         จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๕.  ค่ากิจกรรม           จำนวนเงิน    ๑๐๐   บาท 
๖.  ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  

(โครงการห้องเรียน SMART/ โครงการห้องเรียน SMTE)      จำนวนเงิน  ๓,๐๐๐  บาท 
7. ค่าบำรุงระบบ          จำนวนเงิน    230   บาท 
8.  เงินน้ำใจสตูลวิทยา          จำนวนเงิน    100   บาท 

รวมเป็นเงิน   4,680  บาท    ( เงินสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน ) 
 
8. ค่าบำรุงการศึกษา  880  บาท 

๑. ค่าประกันชีวิต                 จำนวนเงิน    ๑๕๐   บาท 
๒. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ       จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๓. ค่ากิจกรรม           จำนวนเงิน    ๑๐๐   บาท 
๔. ค่าบำรุงระบบ          จำนวนเงิน    230   บาท 
๕. เงินน้ำใจสตูลวิทยา          จำนวนเงิน    100   บาท 

    รวมเป็นเงิน   880  บาท     (เงินแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 
 



9. ค่าบำรุงการศึกษา  2,470    บาท 
๑. ค่าประกันชีวิต                 จำนวนเงิน    ๑๕๐   บาท 
๒. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ                จำนวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
๓. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ       จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๔. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน 

เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้         จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๕. ค่ากิจกรรม           จำนวนเงิน    ๑๐๐   บาท 
๖. ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       จำนวนเงิน    520   บาท 
๗. เงินน้ำใจสตูลวิทยา          จำนวนเงิน    100   บาท 

              รวมเป็นเงิน    2,470   บาท   ( เงินสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ) 
 
10. ค่าบำรุงการศึกษา  2,180    บาท 

๑. ค่าประกันชีวิต                 จำนวนเงิน    ๑๕๐   บาท 
๒. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ                จำนวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
๓. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ       จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๔. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน 

เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้         จำนวนเงิน    ๓๐๐   บาท 
๕. ค่ากิจกรรม           จำนวนเงิน    ๑๐๐   บาท 
๖. ค่าบำรุงระบบ          จำนวนเงิน    230   บาท 
๗. เงินน้ำใจสตูลวิทยา          จำนวนเงิน    100   บาท 

              รวมเป็นเงิน    2,180   บาท   ( เงินสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน ) 
 
 

ประกาศ   ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

     (นาย อรุณ  โต๊ะหวันหลง) 
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
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