
ม.1/1 ค่าบ ารุงหอ้งเรียนพิเศษเตรียมทหาร ม.ตน้ 8,000                 

ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                    

ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                    

ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                    

ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                    

ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                    
รวมเงิน 9,200                 

ม.1/2 ค่าบ ารุงหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม. ตน้ 4,000                 

ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                    

ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                    

ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                    

ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                    

ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                    
รวมเงิน 5,200                 

ม.1/3 ค่าบ ารุงหอ้งเรียนพิเศษ IEP ม.1 8,000                 

ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                    

ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาจีน 300                    

ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                    

ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                    

ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                    

ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                    
รวมเงิน 9,500                 

ม.1/4-14 ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                    

ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาจีน 300                    

ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                    

ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                    

ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                    

ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                    

รวมเงิน 1,500                 

รายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563

ช้ัน รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี



ม.2/1 ค่าบ ารุงหอ้งเรียนพิเศษเตรียมทหาร ม.ตน้ 8,000                 

ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                    

ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                    

ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                    

ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                    

ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                    

รวมเงิน 9,200                 

ม.2/2 ค่าบ ารุงหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม. ตน้ 4,000                 

ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                    

ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                    

ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                    

ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                    

ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                    

รวมเงิน 5,200                 

ม.2/3-14 ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                    

ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาจีน 300                    

ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                    

ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                    

ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                    

ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                    

รวมเงิน 1,500                 

ม.3/1 ค่าบ ารุงหอ้งเรียนพิเศษเตรียมทหาร ม.ตน้ 8,000                 

ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                    

ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                    

ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                    

ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                    

รวมเงิน 8,900                 

รายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงทางการศึกษา ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี

ช้ัน รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ



ม.3/1 ค่าบ ารุงหอ้งเรียนพิเศษเตรียมทหาร ม.ตน้ 8,000                 

ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                    

ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                    

ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                    

ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                    

รวมเงิน 8,900                 

ม.3/2-3 ค่าบ ารุงหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม. ตน้ 4,000                 

ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                    

ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                    

ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                    

ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                    

รวมเงิน 4,900                 

ม.3/4-14 ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาจีน/เกาหลี/ญ่ีปุ่ น 300                    

ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                    

ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                    

ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                    

ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                    

รวมเงิน 1,200                 

ม.4/1 ค่าบ ารุงหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม. ปลาย 4,000                   
ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                      
ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                      
ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                      
ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                      
ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                      

รวมเงนิ 5,200                   

หมายเหตุ

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี

รายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงทางการศึกษา ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563

ช้ัน รายการ จ านวนเงิน



ม.4/2-8 ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                      
ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                      
ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                      
ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                      
ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                      

รวมเงนิ 1,200                   

ม. 4/9 ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                      
ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาจีน 300                      
ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                      
ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                      
ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                      
ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                      

รวมเงนิ 1,500                   

ม.4/10 ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                      
ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาเกาหลี/ญ่ีปุ่ น 300                      
ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                      
ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                      
ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                      
ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                      

รวมเงนิ 1,500                   

ม.5/1 ค่าบ ารุงหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม. ปลาย 4,000                   
ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                      
ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                      
ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                      
ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                      
ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                      

รวมเงนิ 5,200                   

รายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงทางการศึกษา ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563

ช้ัน รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี



ม.5/2 ค่าบ ารุงหอ้งเรียนพิเศษเตรียมทหาร ม. ปลาย 9,000                   
ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                      
ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                      
ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                      
ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                      
ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                      

รวมเงนิ 10,200                 

ม.5/3-8 ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                      
ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                      
ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                      
ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                      
ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                      

รวมเงนิ 1,200                   

ม. 5/9 ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                      
ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาจีน 300                      
ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                      
ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                      
ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                      
ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                      

รวมเงนิ 1,500                   

ม.5/10 ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาองักฤษ 300                      
ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาญ่ีปุ่ น/เกาหลี 300                      
ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                      
ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                      
ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                      
ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                      

รวมเงนิ 1,500                   

หมายเหตุจ านวนเงนิรายการช้ัน

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี

รายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงทางการศึกษา ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563



ม.6/1 ค่าบ ารุงหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม. ปลาย 4,000                   
ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาจีน 300                      
ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                      
ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                      
ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                      
ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                      

รวมเงนิ 5,200                   

ม.6/2-6 ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาจีน 300                      
ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                      
ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                      
ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                      
ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                      

รวมเงนิ 1,200                   

ม. 6/7-8 ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                      
ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                      
ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                      
ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                      

รวมเงนิ 900                      

ม.6/9 ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาจีน 300                      
ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                      
ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                      
ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                      
ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                      

รวมเงนิ 1,200                   

ม.6/10 ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ภาษาญ่ีปุ่ น/เกาหลี 300                      
ค่าจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากท่ีรัฐจดัให้ 300                      
ค่าโครงการรักษาความสะอาด 250                      
ค่าโครงการรักษาความปลอดภยั 250                      
ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 100                      

รวมเงนิ 1,200                   

หมายเหตุช้ัน รายการ จ านวนเงนิ

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี

รายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงทางการศึกษา ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563


