
การช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2565



1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภทห้องเรียน จ านวนเงิน

1.1 ห้องเรียนปกติ 3,900 บาท

1.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESC) 14,900 บาท

1.3 ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
(MSEP)

12,900 บาท

1.4 ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) 35,400 บาท



ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน

1. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 800 บาท

2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 500 บาท

3. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานฯ 500 บาท

4. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 700 บาท

5. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,000 บาท

6. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 400 บาท

รวมทั้งสิ้น 3,900 บาท

1.1  ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเหตุ ส าหรับนักเรียน ม.1-3 ห้อง 3,4,5,6,7 และ8



ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน

1. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 800 บาท

2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 500 บาท

3. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานฯ 500 บาท

4. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 700 บาท

5. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,000 บาท

6. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESC) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11,000 บาท

7. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 400 บาท

รวมทั้งสิ้น 14,900 บาท

1.2  ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESC)

หมายเหตุ ส าหรับนักเรียน ม.1-3 ห้อง 1



ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน

1. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 800 บาท

2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 500 บาท

3. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานฯ 500 บาท

4. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 700 บาท

5. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,000 บาท

6. ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (MSEP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9,000 บาท

7. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 400 บาท

รวมทั้งสิ้น 12,900 บาท

1.3 ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
(MSEP)

หมายเหตุ ส าหรับนักเรียน ม.1-3 ห้อง 2



ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน

1. ค่าบ ารุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)                     
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

35,000 บาท

2. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 400 บาท

รวมทั้งสิ้น 35,400 บาท

1.4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)

* การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา และอัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565        
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565  เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ส าหรับนักเรียน ม.1-3 ห้อง 9,10,11 และ 12



2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทห้องเรียน จ านวนเงิน

2.1 ห้องเรียนปกติ 3,900 บาท

2.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESMTE) 10,400 บาท

2.3 ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (MSEP) 8,900 บาท

2.4 ห้องเรียนพิเศษ พสวท. สู่ความเป็นเลิศ 10,400 บาท

2.5 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 40,400 บาท



2.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน

1. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 800 บาท

2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 500 บาท

3. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานฯ 500 บาท

4. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 700 บาท

5. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,000 บาท

6. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 400 บาท

รวมทั้งสิ้น 3,900 บาท

หมายเหตุ ส าหรับนักเรียน ม.4-6 ห้อง 1,2,3,4,6(IMP),9(EIS),10(คณิตฯ)
และ11,12 (ภาษา)



2.2 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESMTE)
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน

1. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 800 บาท

2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 500 บาท

3. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานฯ 500 บาท

4. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 700 บาท

5. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,000 บาท

6. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6,500 บาท

7. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 400 บาท

รวมทั้งสิ้น 10,400 บาท

หมายเหตุ ส าหรับนักเรียน ม.4-6 ห้อง 5



2.3 ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ 
(MSEP)

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน

1. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 800 บาท

2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 500 บาท

3. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานฯ 500 บาท

4. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 700 บาท

5. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,000 บาท

6. ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (MSEP) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

5,000 บาท

7. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 400 บาท

รวมทั้งสิ้น 8,900 บาท

หมายเหตุ ส าหรับนักเรียน ม.4-6 ห้อง 7 และ 8



2.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ พสวท. สู่ความเป็นเลิศ

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน

1. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 800 บาท

2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 500 บาท

3. ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานฯ 500 บาท

4. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 700 บาท

5. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,000 บาท

6. ห้องเรียนพิเศษ พสวท. สู่ความเป็นเลิศ 6,500 บาท

7. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 400 บาท

รวมทั้งสิ้น 10,400 บาท

หมายเหตุ ส าหรับนักเรียน ม.4-6 ห้อง 17



2.5 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน

1. ค่าบ ารุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)                     
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

40,000 บาท

2. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 400 บาท

รวมทั้งสิ้น 40,400 บาท

* การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา และอัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา ประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565        
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565  เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ส าหรับนักเรียน ม.4-6 ห้อง 13,14,15 และ 16



ขอบคณุ


