
โครงการเด่น ด.ว.    

 

โรงเรียนต้นแบบลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง2556-2557 

 

 
      
 
 
โรงเรียนได้รับคัดเลือก จากบริษทัทีวีบูรพา  มาถ่ายท ารายการทีวี “กบนอกกะลา” 

ตอนห้องเรียนชีวิต  วัฎจักรผลิตภัณฑ์ ซ่ึงออกรายการทางช่อง 9 

 
สถานศึกษาพอเพียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารการรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 
 
 

โรงเรียนดอนพุดวิทยา 
อ าเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 

ศูนย์การเรียนรูต้ามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียน 2 ห้องเรียน จ านวน 80 คน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียน 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน 

เปิดรับสมัครวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ 
รายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

มอบตัวนักเรียนวันที่ 10 เมษายน 2559  เวลา  08.30 – 12.00 น. 

เอกสารการสมัครเรียน 

        1. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)   

        2. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา, มารดา และผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา 

        3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 

ค่าเล่าเรียน 

        1. ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ    600 บาท 

        2. ค่าจ้างครูขาดแคลน       300 บาท 

        2. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ส านักงาน      100 บาท 

        3. ค่าประกันชีวิต                      150  บาท 

                  รวม                1,150  บาท  (ช าระวันมอบตัวนักเรียน)   

โครงการเรียนฟรี 15 ปี 

ระดับชัน้ ค่าชุดนักเรียน (บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน (บาท) 
ม.1 450 210 
ม.4 500 230 

      

     11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

     12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, ตะวันออก, อีสาน 

     13. มหาวิทยาลัยพะเยา 

     14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

     15. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

     16. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, พระนครศรีอยุธยา, เทพสตรี, พิบูลสงคราม 

     17. วิทยาลัยพลศึกษาอ่างทอง, สุพรรณบุรี 

     18. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์, วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี,  

           วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองยานยนต์, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี,  

           วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  

 

 

 

ผลงานเด่นเด็ก ด.ว. 



 

 

 

โควตาเรียนต่อ  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

     1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

     2. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

     3. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

     4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

     5. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

     6. วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

     7. โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี 

     8. วิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี, ลพบุรี 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     1. โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน ศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 

     2. ทุนจุฬาชนบท  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     3. โครงการเรียนดีจากชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

     4. โครงการแพทย์ ODOT ของกระทรวงสาธารณสุข 

     5. วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี และสถาบันพระปกเกล้า 

     6. มหาวิทยาลัยมหิดล 

     7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

     8. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     9. มหาวิทยาลัยบูรพา 

     10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พระนครเหนือ 

 

หลักสูตรเปิดสอน  ปีการศึกษา 2559 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 หลักสูตรปกติ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รับจ านวน 40 คน/ห้อง 

 หลักสูตรทักษะอาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) รับจ านวน 20 คน/ห้อง 

 หลักสูตรทักษะอาชีพ (เกษตร-อุตสาหกรรม) รับจ านวน 20 คน/ห้อง 

 



 โครงการเพชรดอกพุด 

สวัสดิการที่โรงเรียนมอบให้ 

หลักสูตรทั่วไป เรียนภาคปฏิบัติที่ศูนย์ฝึกการเรียนรู้บริษัท 

และสถานประกอบการในชุมชน 

 

    

  

 

  

                

 

1. ทุนอาหารกลางวัน 

2. ทุนการศึกษา 

3. บ้านพักนักเรียน (ส าหรับนักเรียนบ้านไกล) 

4. สวัสดิการรถรับ – ส่ง (โรงเรียนจ่ายให้ 50 %) 

5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และฟรีสัญญาณ Wifi ทั่วทั้งโรงเรียน 

6. ทัศนศึกษาและค่ายวิชาการ    

7. ชุดเครื่องแบบ 1 ชุด 

8. ชุดพลศึกษา  1 ชุด 

9. อุปกรณ์การเรียน 1 ชุด 

10. หนังสือเรียน  1 ชุด 

  

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ตรงความสามารถและความถนัด 

2. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถให้เป็นเลิศทางวิชาการ 

 

บรรยากาศภายในโรงเรียนของเราชาว ด.ว. 



เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพชรดอกพุด 

1. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  

2. มีผลการเรียน 5 รายวิชาพ้ืนฐาน (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, 

สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  1 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

สวัสดิการที่นักเรียนในโครงการเพชรดอกพุดจะได้รับ 

1. ทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 2,000 บาท ตลอดเข้าร่วมโครงการ 

2. เรียนพิเศษแบบเข้มข้นใน 5 วิชาหลัก วันละ 1 ชั่วโมง 

3. ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  

การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการเพชรดอกพุด 

1. มีความประพฤติดี 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต ่ 3.50  ขึ้นไป ทุกภาคเรียน 

3. เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4. มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานส่วนรวมทั้งในและนอกโรงเรียน 

 

 

 


