
 

 

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา 
เรื่อง  แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 
-------------------------------- 

  เพ่ือเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับเงินนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทุกสถานศึกษาด าเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียด การเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา จึงขอแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  ประจ า  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

แผนการเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา 
1. นักเรียนห้องเรียนปกติ    1,570  บาท 
2. นักเรียนโครงการ MEP 10,370  บาท 
3. นักเรียนโครงการ SMART ๔,870  บาท 
4. นักเรียนทุนห้องเรียนปกติ 770  บาท 
5. นักเรียนทุนโครงการ SMART 1,070 บาท 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2-3 
แผนการเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา 

1. นักเรียนห้องเรียนปกติ 1,380  บาท 
2. นักเรียนโครงการ MEP 10,180  บาท 
3. นักเรียนโครงการ SMART 4,680  บาท 
4. นักเรียนทุน 580  บาท 
5. นักเรียนทุนโครงการ SMART 880 บาท 

 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา 
1. วิทย์ – คณิต 1,570  บาท 

2. ศิลป์ – คณิต 1,570  บาท 

3. ศิลป์ - ภาษาจีน 2,070  บาท 
4. ศิลป์ - เกาหลี, มลายู 2,070  บาท 
5. ศิลป์ - ศิลปะ, ดนตรี 1,570  บาท 
6. นักเรียนโครงการ SMTE ๔,870  บาท 
7. นักเรียนทุน 770  บาท 
8. นักเรียนทุนโครงการ SMTE 1,070 บาท 



มัธยมศึกษาปีท่ี 5-6 
แผนการเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา 

1. วิทย์ – คณิต 1,380  บาท 
2. ศิลป์ – คณิต 1,380  บาท 
3. ศิลป์ - ภาษาจีน 1,880  บาท 
4. ศิลป์ - เกาหลี, มลายู 1,880  บาท 
5. ศิลป์ - ศิลปะ, ดนตรี 1,380  บาท 
6. นักเรียนโครงการ SMTE 4,680  บาท 
7. นักเรียนทุน 580  บาท 
8. นักเรียนทุนโครงการ SMTE 880  บาท 

 
 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา 1,570  บาท (ส าหรับ ม.1 ห้องปกติ  ม.4 สายวิทย์-คณิต-ศิลป์)  
มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 

1. ค่าประกันชีวิต 
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 
3. ค่าบัตรนักเรียนพร้อมสายคล้อง 
4. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน

เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
5. ค่ากิจกรรม 

 
150* 
500 
140* 
300 

 
100 

2. ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน** 280* 
3. เงินน้ าใจสตูลวิทยา** 100* 

รวม 1,570 
 หมายเหตุ รายการ   * คือ เรียกเก็บรายปีการศึกษา   
    ** คือ รายการที่ไม่สามารถเบิกได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ค่าบ ารุงการศึกษา  10,370   บาท (ส าหรับ ม.1 ห้องเรียน MEP) 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 

1. ค่าประกันชีวิต 
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 
3. ค่าบัตรนักเรียนพร้อมสายคล้อง 
4. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 
5. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน

เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
6. ค่ากิจกรรม 

 
150* 
500 
140* 
300 
300 

 
100 

2. ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน** 280* 
3. เงินน้ าใจสตูลวิทยา** 100* 
4. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  

(โครงการห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ : MEP)    
8,500 

รวม 10,370 
 หมายเหตุ รายการ   * คือ เรียกเก็บรายปีการศึกษา   
    ** คือ รายการที่ไม่สามารถเบิกได้ 
 
3.  ค่าบ ารุงการศึกษา   ๔,870   บาท (ส าหรับ ม.1 ห้องเรียน SMART และม.4 ห้องเรียน SMTE)  

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 

1. ค่าประกันชีวิต 
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 
3. ค่าบัตรนักเรียนพร้อมสายคล้อง 
4. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 
5. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน

เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
6. ค่ากิจกรรม 

 
150* 
500 
140* 
300 
300 

 
100 

2. ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน** 280* 
3. เงินน้ าใจสตูลวิทยา** 100* 
4. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  

(โครงการห้องเรียน SMART /โครงการห้องเรียน SMTE )    
3,000 

รวม ๔,870    
 หมายเหตุ รายการ   * คือ เรียกเก็บรายปีการศึกษา   
    ** คือ รายการที่ไม่สามารถเบิกได้ 
 
 
 



4. ค่าบ ารุงการศึกษา 1,070 บาท (ส าหรับนักเรียนทุน ม.1 ห้องเรียน SMART และม.4 ห้องเรียน SMTE) 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 

1. ค่าประกันชีวิต 
2. ค่าบัตรนักเรียนพร้อมสายคล้อง 
3. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 
4. ค่ากิจกรรม 

 
150* 
140* 
300 
100 

2. ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน** 280* 
3. เงินน้ าใจสตูลวิทยา** 100* 

รวม 1,070 
 หมายเหตุ รายการ   * คือ เรียกเก็บรายปีการศึกษา   
    ** คือ รายการที่ไม่สามารถเบิกได้ 
 
5. ค่าบ ารุงการศึกษา  770  บาท  (ส าหรับ นักเรียนทุน ม.1 ห้องปกติ และ ม.4) 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 

1. ค่าประกันชีวิต 
2. ค่าบัตรนักเรียนพร้อมสายคล้อง 
3. ค่ากิจกรรม 

 
150* 
140* 
100 

2. ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน** 280* 
3. เงินน้ าใจสตูลวิทยา** 100* 

รวม 770 
 หมายเหตุ รายการ   * คือ เรียกเก็บรายปีการศึกษา   
    ** คือ รายการที่ไม่สามารถเบิกได้ 
 
6.  ค่าบ ารุงการศึกษา 1,380  บาท (ส าหรับ ม.2-3 ห้องปกติ  ม.5-6 สายวิทย์-คณิต-ศิลป์) 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 

1. ค่าประกันชีวิต 
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 
3. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน

เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
4. ค่ากิจกรรม 

 
150* 
500 
300 

 
100 

2. ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน** 230* 
3. เงินน้ าใจสตูลวิทยา** 100* 

รวม 1,380 
 หมายเหตุ รายการ   * คือ เรียกเก็บรายปีการศึกษา   
    ** คือ รายการที่ไม่สามารถเบิกได้ 



7. ค่าบ ารุงการศึกษา  10,180   บาท  (ส าหรับ ม.2-3 ห้องเรียน MEP) 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 

1. ค่าประกันชีวิต 
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 
3. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 
4. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน

เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
5. ค่ากิจกรรม 

 
150* 
500 
300 
300 

 
100 

2. ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน** 230* 
3. เงินน้ าใจสตูลวิทยา** 100* 
4. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  

(โครงการห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ : MEP)    
8,500 

รวม 10,180 
 

 หมายเหตุ รายการ   * คือ เรียกเก็บรายปีการศึกษา   
    ** คือ รายการที่ไม่สามารถเบิกได้ 
 
8. ค่าบ ารุงการศึกษา   ๔,680   บาท  (ส าหรับ ม.2-3 ห้องเรียน SMART และ ม.5-6 ห้องเรียน SMTE)  

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 

1. ค่าประกันชีวิต 
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 
3. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 
4. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน

เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
5. ค่ากิจกรรม 

 
150* 
500 
300 
300 

 
100 

2. ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน** 230* 
3. เงินน้ าใจสตูลวิทยา** 100* 
4. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  

(โครงการห้องเรียน SMART / โครงการห้องเรียน SMTE)    
3,000 

รวม ๔,680    
 หมายเหตุ รายการ   * คือ เรียกเก็บรายปีการศึกษา   
    ** คือ รายการที่ไม่สามารถเบิกได้ 
 
 
 
 



9. ค่าบ ารุงการศึกษา  2,070    บาท  (ส าหรับ ม.4 สายศิลป์ – ภาษาจีน , เกาหลี , มลายู) 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 

1. ค่าประกันชีวิต 
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 
3. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 
4. ค่าบัตรนักเรียนพร้อมสายคล้อง 
5. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน

เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
6. ค่ากิจกรรม 

 
150* 
500 
500 
140* 
300 

 
100 

2. ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน** 280* 
3. เงินน้ าใจสตูลวิทยา** 100* 

รวม 2,070 
 หมายเหตุ รายการ   * คือ เรียกเก็บรายปีการศึกษา   
    ** คือ รายการที่ไม่สามารถเบิกได้ 
 
10. ค่าบ ารุงการศึกษา  1,880    บาท (ส าหรับ ม.5-6 สายศิลป์ – ภาษาจีน , เกาหลี , มลาย)ู 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 

1. ค่าประกันชีวิต 
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 
3. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 
4. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน

เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
5. ค่ากิจกรรม 

 
150* 
500 
500 
300 

 
100 

2. ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน** 230* 
3. เงินน้ าใจสตูลวิทยา** 100* 

รวม 1,880 
 หมายเหตุ รายการ   * คือ เรียกเก็บรายปีการศึกษา   
    ** คือ รายการที่ไม่สามารถเบิกได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. ค่าบ ารุงการศึกษา  880  บาท  (ส าหรับ นักเรียนทุน ม.2-3 ห้องเรียน SMART และ ม.5-6  
      ห้องเรียน SMTE) 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 

1. ค่าประกันชีวิต 
2. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 
3. ค่ากิจกรรม 

 
150* 
300 
100 

2. ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน** 230* 
3. เงินน้ าใจสตูลวิทยา** 100* 

รวม 880 
 หมายเหตุ รายการ   * คือ เรียกเก็บรายปีการศึกษา   
    ** คือ รายการที่ไม่สามารถเบิกได้ 
 
12. ค่าบ ารุงการศึกษา  580  บาท  (ส าหรับ นักเรียนทุน ม.2-3 ห้องเรียนปกติ และ ม.5-6) 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินบ ารุงการศึกษา 

1. ค่าประกันชีวิต 
2. ค่ากิจกรรม 

 
150* 
100 

2. ค่ากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน** 230* 
3. เงินน้ าใจสตูลวิทยา** 100* 

รวม 580 
 หมายเหตุ รายการ   * คือ เรียกเก็บรายปีการศึกษา   
    ** คือ รายการที่ไม่สามารถเบิกได้ 
 
 

ประกาศ   ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

     (นาย อรุณ  โต๊ะหวันหลง) 
  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 
 
 

 
 


