
แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 

หลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ให้นักเรียนทุกคนอ่านและท าความเข้าใจค าชี้แจงนี้โดยละเอียดเพ่ือผลประโยชน์ของนักเรียนเอง ดังนี้ 
 

1. วันลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คือ  

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 18:00 น. 
 

2. นักเรียนมีแผนการลงทะเบียนดังนี้  
 

 

กลุ่มการเรียนที่ 15  ส าหรับนักเรียนหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน 
                       

  

3. เมื่อนักเรียนเขา้ระบบลงทะเบียนออนไลน์จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนในวันลงทะเบียน ให้นักเรียนทุกคนใช้ชื่อผู้เข้าใช้ 

(Username) เป็นเลขประจ าตัว 5 หลักของนักเรียน และรหัสผ่าน (Password) เป็นเลขประจ าตัวประชาชน 13 

หลักของนักเรียน จากนั้นระบบจะให้นักเรียนเปลี่ยนรหัสผ่าน นักเรียนจะต้องจ ารหัสผ่านให้ได้เพ่ือใช้ในการลงทะเบียน

ครั้งต่อ ๆ ไป 
 

4. เมื่อนักเรียนก าหนดรหัสผ่านใหม่เสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนโดยมี 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกกลุ่มการเรียน ดังนี้ 

 กลุ่มการเรียนที่ 15 ส าหรับนักเรียนห้อง 411 – 414  

หมายเหตุ หากนักเรียนเลือกกลุ่มการเรียนและท าการยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไข 

              กลุ่มการเรียนได้อีก 

2. ยืนยันการลงทะเบียน พร้อมจัดพิมพ์ใบตารางเรียนของนักเรียนเพ่ือเป็นหลักฐานส่งครูประจ าชั้นในวัน 

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

5. นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่ก าหนดทุกกรณี ให้มารายงานตัวกับครูวศวิศว์เพ่ือลงทะเบียนเรียนในวันเปิด

ภาคเรียน ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนล่าช้า จ านวน 300  บาท 
 

 

คณะกรรมการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา 

19 ตุลาคม 2563 

 



แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 

หลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

ให้นักเรียนทุกคนอ่านและท าความเข้าใจค าชี้แจงนี้โดยละเอียดเพ่ือผลประโยชน์ของนักเรียนเอง ดังนี้ 
 

1. วันลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คือ  

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 18:00 น. 
 

2. นักเรียนมีแผนการลงทะเบียนดังนี้  
 

กลุ่มการเรียนที่ 15   ส าหรับนักเรียนหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน 

                         สามารถเลือกรายวิชา FE  1  รายวิชา  จาก  FE 09 
 

3. ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อรายวิชาสาระเพ่ิมเติม (FE) พร้อมค าอธิบายรายวิชา ได้จากเอกสารประกอบ 
 

4. เมื่อนักเรียนเขา้ระบบลงทะเบียนออนไลน์จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนในวันลงทะเบียน ให้นักเรียนทุกคนใช้ชื่อผู้เข้าใช้ 

(Username) เป็นเลขประจ าตัว 5 หลักของนักเรียน และรหัสผ่าน (Password) เป็นเลขประจ าตัวประชาชน 13 

หลักของนักเรียน จากนั้นระบบจะให้นักเรียนเปลี่ยนรหัสผ่าน นักเรียนจะต้องจ ารหัสผ่านให้ได้เพ่ือใช้ในการลงทะเบียน

ครั้งต่อ ๆ ไป 
 

5. เมื่อนักเรียนก าหนดรหัสผ่านใหม่เสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนโดยมี 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกชุดการเรียน ดังนี้ 

      ชุดการเรียนที่ 15 ส าหรับนักเรียนห้อง 511 – 514  

2. เลือกรายวิชาสาระเพ่ิมเติม (FE)  

3. ยืนยันการลงทะเบียน พร้อมจัดพิมพ์ใบตารางเรียนของนักเรียนเพื่อเป็นหลักฐานส่งครูประจ าชั้นในวันเปิดภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

6. นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่ก าหนดทุกกรณี ให้มารายงานตัวกับครูวศวิศว์เพ่ือลงทะเบียนเรียนในวันเปิด

ภาคเรียน ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนล่าช้า จ านวน 300  บาท 
 

คณะกรรมการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา 

19 ตุลาคม 2563 



แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

ให้นักเรียนทุกคนอ่านและท าความเข้าใจค าชี้แจงนี้โดยละเอียดเพ่ือผลประโยชน์ของนักเรียนเอง ดังนี้ 
 

1. วันลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คือ  

     วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 18:00 น. 
 

2. นักเรียนมีแผนการลงทะเบียนดังนี้  
                       

กลุ่มการเรียนที่ 15   ส าหรับนักเรียนหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ที่ไม่เลือกเรียนชีววิทยา 

                               สามารถเลือกรายวิชา FE 2  รายวิชา จาก FE 07  และ  FE 10 
 

กลุ่มการเรียนที่ 16  ส าหรับนักเรียนหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนที่เลือกเรียนชีววิทยา 

                         ไมส่ามารถเลือกรายวิชา FE ได้ 
 

3. ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อรายวิชาสาระเพ่ิมเติม (FE) พร้อมค าอธิบายรายวิชาได้จากเอกสารประกอบ 
 

4. เมื่อนักเรียนเข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนในวันลงทะเบียน ให้นักเรียนทุกคนใช้ชื่อผู้

เข้าใช้ (Username) เป็นเลขประจ าตัว 5 หลักของนักเรียน และรหัสผ่าน (Password) เป็นเลขประจ าตัว

ประชาชน 13 หลักของนักเรียน จากนั้นระบบจะให้นักเรียนเปลี่ยนรหัสผ่าน นักเรียนจะต้องจ ารหัสผ่านให้ได้เพ่ือ

ใช้ในการลงทะเบียนครั้งต่อ ๆ ไป 
 

5. เมื่อนักเรียนก าหนดรหัสผ่านใหม่เสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนโดยมี 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกชุดการเรียน ดังนี้  

          กลุ่มการเรียนที่ 15 ส าหรับนักเรียนห้อง 611 – 612  ที่ไม่เรียนวิชาชีววิทยา 

       และนักเรียนห้อง 613 – 614 

      กลุ่มการเรียนที่ 16 ส าหรับนักเรียนห้อง 611 – 612  ที่เรียนชีววิทยา  

หมายเหตุ หากนักเรียนเลือกชุดการเรียนและท าการยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไข 

                  ชุดการเรียนได้อีก 

2. เลือกรายวิชาสาระเพ่ิมเติม (FE)  

3. ยืนยันการลงทะเบียน พร้อมจัดพิมพ์ใบตารางเรียนของนักเรียนเพ่ือเป็นหลักฐานส่งครูประจ าชั้นใน 

วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 



 

6. นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่ก าหนดทุกกรณี ให้มารายงานตัวกับครูวศวิศว์เพ่ือลงทะเบียนเรียนในวัน

เปิดภาคเรียน ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนล่าช้า จ านวน 300  บาท 
 

 

คณะกรรมการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา 

19 ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 


