
 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายประเภทเงินบำรุงการศึกษา และเงินบริการการศึกษา  
ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 

ลำดับ ห้องเรียนทั่วไป  (ห้องวิทย์-คณิต, ห้องไทย-สังคม) จำนวนเงิน 
1. ค่าจ้างครูต่างชาติ  (ต่อป)ี 800 
2. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและคร ู (ต่อปี) 100 
3. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
4. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 
6. ค่าประกันของเสียหาย   (แรกเข้า) 200 

 รวม 3,280 
ลำดับ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 

1. ค่าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,500 
2. ค่าจ้างครูต่างชาติ   (ต่อป)ี 800 
3. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและคร ู (ต่อปี) 100 
4. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 
7. ค่าประกันของเสียหาย  (แรกเข้า) 200 

 รวม 4,780 
ลำดับ ห้องเรียนภาษา (จีน, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, เกาหล)ี จำนวนเงิน 

1. ค่าห้องเรียนภาษาจนี, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, เกาหลี  (ต่อปี) 2,000 
2. ค่าจ้างครูต่างชาติ   (ต่อป)ี 800 
3. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและคร ู (ต่อปี) 100 
4. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 
7. ค่าประกันของเสียหาย  (แรกเข้า) 200 

 รวม 5,280 
ลำดับ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) จำนวนเงิน 

1. ค่าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP (ต่อภาคเรียน) 20,000 
2. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและคร ู (ต่อปี) 100 
3. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
4. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 
6. ค่าประกันของเสียหาย  (แรกเข้า) 200 
 รวม 22,480 

ลำดับ ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MST) จำนวนเงิน 
1. ค่าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ  (ต่อภาคเรียน) 5,000 
2. ค่าจ้างครูต่างชาติ   (ต่อป)ี 800 
3. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและคร ู (ต่อปี) 100 
4. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 
7. ค่าประกันของเสียหาย  (แรกเข้า) 200 

 รวม 8,280 
 

 
 



 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายประเภทเงินบำรุงการศึกษา และเงินบริการการศึกษา 
ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 

ลำดับ ห้องเรียนทั่วไป  (ห้องวิทย์-คณิต, ห้องไทย-สังคม) จำนวนเงิน 
1. ค่าจ้างครูต่างชาติ  (ต่อป)ี 800 
2. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและคร ู (ต่อปี) 100 
3. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
4. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 
6. ค่าประกันของเสียหาย   (แรกเข้า) 200 
7. เงินฝากออมทรัพย์  (แรกเข้า) 100 

 รวม 3,380 
ลำดับ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 

1. ค่าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,500 
2. ค่าจ้างครูต่างชาติ   (ต่อป)ี 800 
3. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและคร ู (ต่อปี) 100 
4. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 
7. ค่าประกันของเสียหาย  (แรกเข้า) 200 
8. เงินฝากออมทรัพย์  (แรกเข้า) 100 

 รวม 4,880 
ลำดับ ห้องเรียนภาษา (จีน, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, เกาหล)ี จำนวนเงิน 

1. ค่าห้องเรียนภาษาจนี, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, เกาหลี  (ต่อปี) 2,000 
2. ค่าจ้างครูต่างชาติ   (ต่อป)ี 800 
3. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและคร ู (ต่อปี) 100 
4. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 
7. ค่าประกันของเสียหาย  (แรกเข้า) 200 
8. เงินฝากออมทรัพย์  (แรกเข้า) 100 

 รวม 5,380 
ลำดับ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)  จำนวนเงิน 
1. ค่าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP (ต่อภาคเรียน) 20,000 
2. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและคร ู (ต่อปี) 100 
3. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
4. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 
6. ค่าประกันของเสียหาย  (แรกเข้า) 200 
7. เงินฝากออมทรัพย์  (แรกเข้า) 100 
 รวม 22,580 

ลำดับ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(SMTE) 

จำนวนเงิน 
1. ค่าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ  (ต่อภาคเรียน) 5,000 
2. ค่าจ้างครูต่างชาติ   (ต่อป)ี 800 
3. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและคร ู (ต่อปี) 100 
4. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 
7. ค่าประกันของเสียหาย  (แรกเข้า) 200 
8. เงินฝากออมทรัพย์  (แรกเข้า) 100 
 รวม 8,380 



 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายประเภทเงินบำรุงการศึกษา และเงินบริการการศึกษา  
ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3  

ลำดับ ห้องเรียนทั่วไป  (ห้องวิทย์-คณิต, ห้องไทย-สังคม) จำนวนเงิน 
1. ค่าจ้างครูต่างชาติ  (ต่อป)ี 800 
2. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและครู  (ต่อปี) 100 
3. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
4. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อป)ี 180 

 รวม 3,080 
ลำดับ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 

1. ค่าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,500 
2. ค่าจ้างครูต่างชาติ  (ต่อป)ี 800 
3. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและครู  (ต่อปี) 100 
4. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 

 รวม 4,580 
ลำดับ ห้องเรียนภาษา (จีน, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, เกาหล)ี จำนวนเงิน 

1. ค่าห้องเรียนภาษาจนี, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, เกาหลี  (ต่อปี) 2,000 
2. ค่าจ้างครูต่างชาติ  (ต่อป)ี 800 
3. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและครู  (ต่อปี) 100 
4. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 

 รวม 5,080 
ลำดับ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) จำนวนเงิน 

1. ค่าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP (ต่อภาคเรียน) 20,000 
2. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและครู  (ต่อปี) 100 
3. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
4. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 

 รวม 22,280 
ลำดับ ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MST) จำนวนเงิน 

1. ค่าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ  (ต่อภาคเรียน) 5,000 
2. ค่าจ้างครูชาวตา่งชาติ  (ต่อป)ี 800 
3. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและครู  (ต่อปี) 100 
4. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 

 รวม 8,080 
 
  
   

 



 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายประเภทเงินบำรุงการศึกษา และเงินบริการการศึกษา  
ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6  

ลำดับ ห้องเรียนทั่วไป  (ห้องวิทย์-คณิต, ห้องไทย-สังคม) จำนวนเงิน 
1. ค่าจ้างครูต่างชาติ  (ต่อป)ี 800 
2. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและครู  (ต่อปี) 100 
3. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
4. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ (ต่อป)ี 180 

 รวม 3,080 
ลำดับ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 

1. ค่าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,500 
2. ค่าจ้างครูต่างชาติ  (ต่อป)ี 800 
3. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและครู  (ต่อปี) 100 
4. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 

 รวม 4,580 
ลำดับ ห้องเรียนภาษา (จีน, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, เกาหล)ี จำนวนเงิน 

1. ค่าห้องเรียนภาษาจนี, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, เกาหลี  (ต่อปี) 2,000 
2. ค่าจ้างครูต่างชาติ  (ต่อป)ี 800 
3. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและครู  (ต่อปี) 100 
4. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 

 รวม 5,080 
ลำดับ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) จำนวนเงิน 

1. ค่าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP (ต่อภาคเรียน) 20,000 
2. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและครู  (ต่อปี) 100 
3. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
4. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 

 รวม 22,280 
ลำดับ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม (SMTE) จำนวนเงิน 

1. ค่าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ  (ต่อภาคเรียน) 5,000 
2. ค่าจ้างครูชาวตา่งชาติ  (ต่อป)ี 800 
3. ค่าบำรุงสมาคมผูป้กครองและครู  (ต่อปี) 100 
4. ค่าสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนของสมาคมผู้ปกครอง  (ต่อปี) 1,000 
5. ค่าสนบัสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ  (ต่อป)ี 180 

 รวม 8,080 
 
  

 
 



 
 
 
 

รายการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  อ.เมือง จ.สกลนคร 

 
 
 

ลำดับ 
 

 

รายการ 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

 

 

หมายเหตุ 
 

1. ค่าจ้างครูต่างชาติ ม.1 - ม.6 (ต่อปี) 800  

2. ค่าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.6 (ต่อปี) 1,500  

3. ค่าห้องเรียนภาษาจีน,เวียดนาม,ญี่ปุ่น,เกาหลี ม.1 - ม.6 (ต่อปี) 2,000  

4. ค่าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP ม.1 - ม.6  (ต่อภาคเรียน) 20,000  

5. ค่าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.1 - ม.6 (ต่อภาคเรียน) 5,000  

6. ค่าสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (ต่อปี) 1,000  
 
 

หมายเหตุ   รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน  
    การดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียนตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน  
    ดังรายละเอียดการเก็บเงินที่แนบมาพร้อมนี้ 


