
 

 

 

โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
************************************* 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้สมัคร 

1.   รายงานตัวพร้อมรับใบมอบตัว ณ ลานอเนกประสงค์ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ตามเวลาต่อไปนี้ 

 หมายเลขผู้สมัคร 11001 -11100   เวลา 9.00 น.   หมายเลขผู้สมัคร 11101 -11200   เวลา 10.00 น. 

      หมายเลขผู้สมัคร 11201 -11300   เวลา 11.00 น.  หมายเลขผู้สมัคร 21001 -21100   เวลา 13.00 น. 

      หมายเลขผู้สมัคร 21101 -21200   เวลา 14.00 น. 

2.   ดูรายชื่อนักเรียนพร้อมเลขประจ าตัว ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์โรงเรียน 

  www.mdsr.ac.th หรือที่โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 

3.   วันที่ 12 มิถุนายน 2563 มอบตัวนักเรียน  นักเรียนต้องกรอกใบมอบตัว และเอกสารอื่นๆ ให้ครบและ 

     จัดเตรียมเอกสาร (ฉบับถ่ายเอกสาร รับรองส าเนาด้วย) ส าหรับมอบตัวให้ครบถ้วน  

  ชั้น ม.1/1  เลขที่ 1-18 ห้อง 142      เลขที่ 19-36 ห้อง 143   

  ชั้น ม.1/2 เลขท่ี 1-20 ห้อง 145   เลขที่ 21-45 ห้อง 132 

  ชั้น ม.1/3 เลขท่ี 1-20 ห้อง 133   เลขที่ 21-45 ห้อง 134 

  ชั้น ม.1/4 เลขท่ี 1-20 ห้อง 251   เลขที่ 21-45 ห้อง 252 

  ชั้น ม.1/5 เลขท่ี 1-20 ห้อง 253   เลขที่ 21-45 ห้อง 254 

  ชั้น ม.1/6 เลขที่ 1-20 ห้อง 255   เลขที่ 20-45 ห้อง 245 

  ชั้น ม.1/7 เลขท่ี 1-20 ห้อง 246   เลขที่ 21-45 ห้อง 235 

  ชั้น ม.1/8 เลขที่ 1-20 ห้อง 443  เลขที่ 21-45 ห้อง 444 

  ชั้น ม.1/9 เลขท่ี 1-20 ห้อง 445 เลขที่ 21-45 ห้อง 453 

  ชั้น ม.1/10 เลขท่ี 1-20 ห้อง 454 เลขที่ 21-45 ห้อง 455 

 

 

http://www.mdsr.ac.th/


  

 

 

โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
******************************** 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้สมัคร 

1.   ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์โรงเรียน www.mdsr.ac.th หรือ 

 ที่โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 

2. สอบคัดเลือกวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ตามตารางสอบ 

3. ประกาศผล รายงานตัว และรับเอกสารมอบตัว ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 

   แผนการเรียน วิทย์-คณิต, อังกฤษ-จีน และ อังกฤษ-ญี่ปุ่น เวลา  9.00 น. 

   แผนการเรียน ไทย-สังคมและ การโรงแรม    เวลา 11.00 น. 

4. วันที่ 14 มิถุนายน 2563 มอบตัวนักเรียน  นักเรียนต้องกรอกใบมอบตัว และเอกสารอื่นๆ ให้ครบ    

      และจัดเตรียมเอกสาร (ฉบับถ่ายเอกสาร รับรองส าเนาด้วย) ส าหรับมอบตัวให้ครบถ้วน  

  ชั้น ม.4/1  แผนการเรียน วิทย์-คณิต  เลขที่ 1-20 ห้อง 142      เลขท่ี 21-45 ห้อง 143   

  ชั้น ม.4/2 แผนการเรียน วิทย์-คณิต   เลขที่ 1-20 ห้อง 145   เลขที่ 21-45 ห้อง 132 

  ชั้น ม.4/3 แผนการเรียน อังกฤษ-จีน  เลขท่ี 1-20 ห้อง 133   เลขที่ 21-45 ห้อง 134 

  ชั้น ม.4/4 แผนการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น  เลขท่ี 1-20 ห้อง 251   เลขที่ 21-45 ห้อง 252 

  ชั้น ม.4/5 แผนการเรียน ไทย-สังคม   เลขที่ 1-20 ห้อง 253   เลขที่ 21-45 ห้อง 254 

  ชั้น ม.4/6 แผนการเรียน การโรงแรม  เลขที่ 1-20 ห้อง 255   เลขที่ 20-45 ห้อง 245 
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