
การคํานวณงบประมาณสําหรับไปเรียนและกินอยู่
การคําณวนงบประมาณต่อจากนี้เป็นเพียงตัวอย่าง เพ่ือให้นักศึกษานําไปใช้

คํานวณงบประมาณค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจไปศึกษาต่อประเทศสิงคโปร ์ซ่ึงค่าเงินก็
จะใกล้าเคียงกับประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายมากน้อยก็ข้ึนอยู่กับ
ลักษณะการดํารงชีวิตของแต่ละบุคคล  

(ค่าใช้จ่าย) ค่าครองชีพ
ราคาสินค้าในชีวิตประจําวันมีดังนี้
ขนมปัง S$ 1.4 / 400 กรัม
โค๊ก S$ 0.8 / 1 กระป๋อง
นมสด S$ 1.5 / ลิตร
อาหารจานเดียว S$ 2.5 +
ตัดผม S$ 10 (ชาย)
บัตรชมภาพยนตร์               S$ 7
ซีดีเพลง S$ 19
 

นักเรียนต่างชาติในสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 750 ถึง 2,000
เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน

ตารางค่าใช้จ่ายต่อเดือนข้างล่างนี้เป็นเพียงการประมาณคร่าวๆ เท่านั้น
 
รายการ จํานวน
ที่พักอาศัย 200 – 1,500 เหรียญ

(ค่าเช่าจะแตกต่างกันไปตามที่ตั้ง ประเภท ความ
ต้องการ สาธาณูปโภค ของที่

พักนั้นๆและจํานวนคนต่อห้อง)
สาธารณูปโภค 50 – 80 เหรียญ (ไม่รวมกรณีสําหรับโรงเรียน
กินนอน)
อาหาร                                                   300 – 450 เหรียญ (คิดคํานวณจากค่า

อาหาร 10 – 15 เหรียญ ต่อ 3 มื้อต่อ
วัน) กรณีโรงเรียนกินนอนจะรวมค่าอาหาร 2 มื้อในค่า

ธรรมเนียมแล้ว ส่วนหอ
พักนักศึกษาต้องจ่ายค่าอาหารเอง

พาหนะสาธารณะ 20 – 100 เหรียญ (ข้ึนอยู่กับประเภทบัตร
นักเรียน)
โทรคมนาคม ตั้งแต ่30 เหรียญ (ข้ึนอยู่กับการโทรและการส่ง
เสริมการขาย)
หนังสือและอุปกรณ์การเรียน 30 – 100 เหรียญ (ตามหลักสูตรที่เรียน)
ค่ารักษาพยาบาลและประกันสุขภาพ  5 - 8 เหรียญ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 100 – 200 เหรียญ (ข้ึนกับแต่ละบุคคล)
(รวมค่าเส้ือผ้า บันเทิง ตัดผม เบ็ดเตล็ด)
 

รายจ่ายในการสมัครเรียน
วีซ่านักเรียน S$ 60
ค่าตรวจสุขภาพ S$ 60
ค่าทดสอบข้อสอบของกระทรวงศึกษา               S$ 20
ค่าสมัครสอบเข้าโรงเรียน S$ 0 ถึง S$ 500
ค่าบํารุงจ่ายให้กระทรวงศึกษา S$ 1,000



ค่าบํารุงจ่ายให้กระทรวงศึกษา S$ 1,000
ค่าบํารุงโรงเรียน S$ 0 ถึง S$ 10,000
เงินประกันกองตรวจคนเข้าเมือง S$ 1,000
(ได้รับยกเว้นเมื่อเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล)
หนังสือยินยอมจากธนาคาร               S$ 100
ค่าเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือ S$ 400
ค่าเรียนพิเศษ S$ 80 ถึง S$ 100 ต่อเดือน
ค่าเล่าเรียน (ต่อเดือน)
- ช้ันประถม S$ 80
- ช้ันมัธยม S$ 130
- ช้ันเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย               S$ 240
ค่าพาหนะ S$ 30 ถึง S$ 100
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว S$ 100 ถึง S$ 500 

 
ค่าเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษามีทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศ
และโพลีเทคนิค นักเรียนจึงชําระเฉพาะค่าธรรมเนียมหรือที่เรียกว่า Direct
Payment ตามที่แสดงในตารางข้างล่างนี้
 

สําหรับนักศึกษาต่างชาติก็สามารถรับความช่วยเหลือนี้ได้เช่นกัน โดยมี
เงื่อนไขว่าต้องเซ็นสัญญาข้อตกลงที่จะทํางานในสิงคโปร์สามปีหลังจบการศึกษา
 

ค่าเล่าเรียนสําหรับนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยของสิงคโปร ์โดยประมาณ
สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน ทุนโดยกระทรวง

ศึกษา
ค่าเล่าเรียนที่ต้อง
จ่ายเอง Direct

Payment
สาขาที่ไม่มีการทดลอง
ปฏิบัติการ

S$ 19,350 S$ 13,130 S$ 6,220

สาขาที่มีการทดลองปฏิบัติ
การ

S$ 21,350 S$ 15,130 S$ 6,220

แพทย ์และทันตแพทย์ S$ 80,800 S$ 62,980 S$ 17,820
ดนตรี S$ 39,000 S$ 31,300 S$ 7,700
 
สาขาที่ไม่มีการทดลองปฏิบัติการ ได้แก่ บัญชี ศิลปะและสังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจ กฎหมาย และส่ือสารมวลชน
สาขาที่มีการทดลองปฏิบัติการ ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาปนิก มัณฑนศิลป์
คอมพิวเตอร ์วิศวกรรมศาสตร ์เภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์
 

ค่าเล่าเรียนสําหรับนักศึกษาต่างชาติในโพลีเทคนิคของสิงคโปร ์โดยประมาณ
สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน ทุนโดยกระทรวง

ศึกษา
ค่าเล่าเรียนที่ต้อง
จ่ายเอง Direct

Payment
- S$ 11,800 S$ 9,650 S$ 2,150
 

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่คิดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น สหภาพนักศึกษา การ
สอบ บริการสุขภาพ ประกันชีวิต เป็นต้น ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตาม
มหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ที่พัก
สิงคโปร์มีที่พักให้เลือกมากมายทั้งประเภทและราคา เช่น

หอพักนักศึกษาทั้งของเอกชนและของสถาบัน S$140-400 ต่อเดือน
โรงเรียนประจํา S$8,000 – 15,000 ต่อปี
โฮมสเตย์ S$ 500 – 1,000 ต่อเดือน



โฮมสเตย์ S$ 500 – 1,000 ต่อเดือน
อพารท์เมนต ์หรือ บ้านเช่า ตั้งแต ่ S$ 1,000 ต่อเดือนข้ึนไป
 
ทั้งนี้สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานสําหรับนักศึกษาต่างชาติซ่ึงให้
บริการจัดหาที่พักตามที่ต้องการให้ได้
 
สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการศึกษาในสิงคโปร์สามารถหาเพ่ิมเติมได้ที่
www.singaporeedu.gov.sg 


