
รวมรับทั้งส้ิน 17,929,770    บาท

7,752,620      บาท
รวม 6,198,200            บาท

1.1   ม.ตน้   จ  ำนวน 974             คนๆละ 3,500  บำท/ปี = 3,409,000            บำท
1.2   ม.ปลำย  จ  ำนวน 734             คนๆละ 3,800  บำท/ปี = 2,789,200            บำท

รวม 1,554,420            บาท
2.1   ม.ตน้    จ  ำนวน 974             คนๆละ 880     บำท/ปี = 857,120               บำท
2.2  ม.ปลำย  จ  ำนวน 734             คนๆละ 950     บำท/ปี = 697,300               บำท

2)   เงนินอกงบประมาณ   ( เงนิรายได้สถานศึกษา ) 10,177,150    บำท
รวม 7,501,200          บาท

2.1.1)   ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ  ( ม.1-6 )    
          -  ครูภาษาอังกฤษ   ( ม.1- ม.6 )คนละ 600     บาท/ภาค รวม 1,982,400            บาท

ม.1   จ ำนวน 313             คน เป็นเงิน = 375,600               บำท
ม.2   จ ำนวน 318             คน เป็นเงิน = 381,600               บำท
ม.3   จ ำนวน 303             คน เป็นเงิน = 363,600               บำท
ม.4   จ ำนวน 225             คน เป็นเงิน = 270,000               บำท
ม.5   จ ำนวน 248             คน เป็นเงิน = 297,600               บำท
ม.6   จ ำนวน 245             คน เป็นเงิน = 294,000               บำท

2.1.2)  ค่าจ้างครูที่มคีวามเช่ียวชาญในสาขาฯ  คนละ  300     บาท/ภาค รวม 991,200               บาท
ม.1   จ ำนวน 313             คน เป็นเงิน = 187,800               บำท
ม.2   จ ำนวน 318             คน เป็นเงิน = 190,800               บำท
ม.3   จ ำนวน 303             คน เป็นเงิน = 181,800               บำท
ม.4   จ ำนวน 225             คน เป็นเงิน = 135,000               บำท
ม.5   จ ำนวน 248             คน เป็นเงิน = 148,800               บำท
ม.6   จ ำนวน 245             คน เป็นเงิน = 147,000               บำท

2.1.3)  ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ คนละ  600     บาท/ภาค รวม 1,982,400            บาท
ม.1   จ ำนวน 313             คน เป็นเงิน = 375,600               บำท
ม.2   จ ำนวน 318             คน เป็นเงิน = 381,600               บำท
ม.3   จ ำนวน 303             คน เป็นเงิน = 363,600               บำท
ม.4   จ ำนวน 225             คน เป็นเงิน = 270,000               บำท
ม.5   จ ำนวน 248             คน เป็นเงิน = 297,600               บำท
ม.6   จ ำนวน 245             คน เป็นเงิน = 294,000               บำท

2.1.4)  ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัตงิานในสถานศึกษาคนละ 600    บาท/ภาค รวม 1,982,400          บาท
ม.1   จ ำนวน 313             คน เป็นเงิน = 375,600               บำท
ม.2   จ ำนวน 318             คน เป็นเงิน = 381,600               บำท

        2. เงินอุดหนุนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน

    2.1)  เงนิบ ารุงการศึกษา  

        1. เงินอุดหนุนรายหัว 

ตาราง  1   ประมาณการรายรับทั้งหมด  ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒   ปีการศึกษา  2563

ประมาณการงบประมาณทั้งหมด                       
1)   เงนิงบประมาณ

แผนการจัดสรรเงนิงบประมาณ   
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ตาราง  1   ประมาณการรายรับทั้งหมด  ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒   ปีการศึกษา  2563
แผนการจัดสรรเงนิงบประมาณ   

ม.3   จ ำนวน 303             คน เป็นเงิน = 363,600               บำท
ม.4   จ ำนวน 225             คน เป็นเงิน = 270,000               บำท
ม.5   จ ำนวน 248             คน เป็นเงิน = 297,600               บำท
ม.6   จ ำนวน 245             คน เป็นเงิน = 294,000               บำท

2.1.5)  ค่าสอนคอมพวิเตอร์               คนละ  200    บาท/ภาค รวม 562,800             บาท
ม.1   จ ำนวน 313             คน เป็นเงิน = 125,200               บำท
ม.2   จ ำนวน 318             คน เป็นเงิน = 127,200               บำท
ม.3   จ ำนวน 303             คน เป็นเงิน = 121,200               บำท
ม.4   จ ำนวน 225             คน เป็นเงิน = 90,000                 บำท
ม.5   จ ำนวน 248             คน เป็นเงิน = 99,200                 บำท

*** ม.6   จ ำนวน -             คน เป็นเงิน = -                      บำท
   2.2)  เงนิบ ารุงการศึกษาตามโครงการห้องเรียนพเิศษ ม.1-3 /6-8 รวม 1,103,700          บำท

2.2.1)  วิทย-์คณิต -องักฤษ 283             คน 3,900  บำท/ปี = 1,103,700            บำท
   2.3)  เงนิบ ารุงการศึกษาตามโครงการห้องเรียนพเิศษ  ม.4-5 /6-7 รวม 404,600             บำท

2.3.1)  วิทย-์คณิต -องักฤษ 62               คน 3,900  บำท/ปี = 241,800               บำท
2.3.2)  องักฤษ-คณิต-จีน 37               คน 4,400  บำท/ปี = 162,800               บำท

    2.3)  เงนิวารสารโรงเรียน   คนละ 150    บาท/ปี รวม 256,200             บาท
ม.1   จ ำนวน 333             คน เป็นเงิน = 49,950                 บำท
ม.2   จ ำนวน 329             คน เป็นเงิน = 49,350                 บำท
ม.3   จ ำนวน 312             คน เป็นเงิน = 46,800                 บำท
ม.4   จ ำนวน 230             คน เป็นเงิน = 34,500                 บำท
ม.5   จ ำนวน 254             คน เป็นเงิน = 38,100                 บำท
ม.6   จ ำนวน 250             คน เป็นเงิน = 37,500                 บำท

    2.4) ค่าประกนัอุบัติเหตุนักเรียน              คนละ 250    บาท/ปี รวม 427,000             บาท
ม.1   จ ำนวน 333             คน เป็นเงิน = 83,250                 บำท
ม.2   จ ำนวน 329             คน เป็นเงิน = 82,250                 บำท
ม.3   จ ำนวน 312             คน เป็นเงิน = 78,000                 บำท
ม.4   จ ำนวน 230             คน เป็นเงิน = 57,500                 บำท
ม.5   จ ำนวน 254             คน เป็นเงิน = 63,500                 บำท
ม.6   จ ำนวน 250             คน เป็นเงิน = 62,500                 บำท

    2.5)   ค่าคู่มือนักเรียน ม.1 ,  ม. 4               คนละ 150    บาท/ปี รวม 84,450               บาท
ม.1   จ ำนวน 333             คน เป็นเงิน = 49,950                 บำท
ม.4   จ ำนวน 230             คน เป็นเงิน = 34,500                 บำท

400,000               บำท      2.6)  รายได้จากการให้บริการอาคารสถานที่และแผงจ าหน่ายอาหาร
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