
แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 

 

ให้นักเรียนทุกคนอ่านและท าความเข้าใจค าชี้แจงนี้โดยละเอียดเพ่ือผลประโยชน์ของนักเรียนเอง ดังนี้ 

 

1. วันลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คือ  

วันพฤหัสบดทีี่  6 พฤษภาคม  2564 เวลา 13:00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:00 น. 

2. นักเรียนแต่ละคนเลือกแผนการลงทะเบียนคนละ 1 แผน ดังนี้  

Track แพทยศาสตร์ และกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์  

 เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

Track วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

 เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

Track วิศวกรรมศาสตร์ (ทั่วไป) 

 เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

Track วิศวกรรมศาสตร์การบินและอวกาศยาน 

 เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

Track วิศวกรรมหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ 

 เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

Track วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

Track สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

Track บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ 

 เลือกเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ( A ) 

เลือกรายวิชา FE ได้ 1 วิชา จาก FE 01 

 เลือกเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ( B ) 

เลือกรายวิชา FE ได้ 1 วิชา จาก FE 01 

           Track สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 

 เลือกเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

เลือกรายวิชา FE ได้ 1 วิชา จาก FE 05 

 เลือกเรียนภาษาจีน (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

 เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 



 เลือกเรียนวิชาการท่ัวไป 

เลือกรายวิชา FE ได้ 3 วิชา จาก FE 01  FE 05  และ FE 13 

Track ศิลปกรรมศาสตร์ 

 เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

 เลือกเรียนวิชาการท่ัวไป 

เลือกรายวิชา FE ได้ 3 วิชา จาก FE 01  FE 05  และ FE 13 

         Track อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

 เลือกเรียนภาษาจีน (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

 เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

Track นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อดิจิทัล 

 เลือกเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

เลือกรายวิชา FE ได้ 1 วิชา จาก FE 05 

 เลือกเรียนภาษาจีน (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

 เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

 เลือกเรียนวิชาการท่ัวไป 

 เลือกรายวิชา FE ได้ 3 รายวิชา จาก FE 01  FE 05  และ FE 13 

Track ศิลปะการประกอบอาหาร 

 เลือกเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

เลือกรายวิชา FE ได้ 1 วิชา จาก FE 05 

 เลือกเรียนภาษาจีน (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

 เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

 เลือกเรียนวิชาการท่ัวไป 

เลือกรายวิชา FE ได้ 3 รายวิชา จาก FE 01  FE 05 และ FE 13 

Track ดุริยางคศิลป์   

 เลือกเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

เลือกรายวิชา FE ได้ 1 วิชา จาก FE 05 

 เลือกเรียนภาษาจีน (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

 เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 

 เลือกเรียนวิชาการท่ัวไป 

เลือกรายวิชา FE ได้ 3 รายวิชา จาก FE 01  FE 05 และ FE 13 

         Track พลศึกษา    (ไม่สามารถเลือกรายวิชา FE ได้) 



 

วิชาประจ า Track ต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นดังนี้ 

 

 

นักเรียนพึงทราบว่า ห้ามนักเรียนลงทะเบียนรายวิชาสาระเพิ่มเติม (FE) ที่ซ ้ากับวิชาประจ้า Track ข้างต้น      

หากนักเรียนฝ่าฝืน จะถูกตัดสินว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ (คณะกรรมการลงทะเบียนจะด าเนินการลงทะเบียนให้

นักเรียนเอง) 

 

3. ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อรายวิชาสาระเพ่ิมเติม (FE) ได้จากเอกสารประกอบ และท าความเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ในแต่

ละรายวิชาให้ดี เนื่องจากบางรายวิชาอาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนเพิ่มเติม ซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ของโรงเรียน

ในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 

 

4. เมื่อนักเรียนเขา้ระบบลงทะเบียนออนไลน์จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนในวันลงทะเบียน ให้นักเรียนทุกคนกรอกชื่อผู้เข้า

ใช้ (Username) เป็นเลขประจ้าตัว 5 หลักของนักเรียน และรหัสผ่าน (Password) เป็นเลขประชาชน 13 หลัก 

โดยชื่อผู้เข้าใช้ และรหัสผ่านนี้จะใช้ในการลงทะเบียนทุกภาคเรียนตลอดช่วงชั้นที่ 3 (ม.4 – ม.6) 

Track                            วิชาประจ้า Track  

บริหารธุรกิจ 
บัญชี เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
การน าเสนอข้อมูลเชิงธุรกิจ 1 

ภาษาจีนธุรกิจ 
สังคมศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์  
รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
ปรัชญาเบื้องต้น 

กลไกเศรษฐศาสตร์กับการปกครอง 

ศิลปกรรมศาสตร์ วาดเส้น 1 
จิตรกรรม 1 

ประติมากรรม 1 
อักษรศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ 

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทยไอที  

นิเทศศาสตร์ 
วารสารศาสตร์ และสื่อดิจิทัล 

การถ่ายภาพเคลื่อนไหวในงานภาพยนตร์ 
                       เส้นทางการสื่อสาร 
             กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือการสื่อสาร 

 
ศิลปะการประกอบอาหาร 

ขนมหวานเพ่ือการประกอบธุรกิจ 
การประกอบอาหารเบื้องต้น 

อาหารยุโรป 

ดุริยางคศิลป์ ปฏิบัติดนตรีและรวมวง 1 
ทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ 1 

เปิดโลกทัศน์ทางดนตรี 



 

5. เมื่อนักเรียนเข้าระบบแล้ว ระบบจะอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนโดยมี 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือก Track โดยมีเงื่อนไช ดังนี้ 

ส าหรับนักเรียนห้อง 41 – 45 เลือกได้ดังนี้ 

Track แพทยศาสตร์ และกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์  

Track วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

Track วิศวกรรมศาสตร์ (ทั่วไป) 

Track วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน 

Track วิศวกรรมหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ 

Track สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนห้อง 46 – 410 เลือกได้ดังนี้ 

Track บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ 

Track สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 

Track ศิลปกรรมศาสตร์ 

Track อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 

Track นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อดิจิทัล 

Track ศิลปะการประกอบอาหาร 

Track ดุริยางคศิลป์  

Track พลศึกษา 

2. เลือกรายวิชาสาระเพ่ิมเติม (FE) เฉพาะนักเรียนที่เลือกได้ตามแผนด้านบนเท่านั้น 

3. ยืนยันการลงทะเบียน พร้อมถ่ายรูปตารางเรียนของนักเรียนเพ่ือส่งครูที่ปรึกษาผ่านทางไลน์กรุ๊ปห้องโฮมรูม 

ก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

หมายเหตุ หากนักเรียนเลือก TRACK และท าการยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไข Track ไดอี้ก 

6. นักเรียนจะต้องเลือก Track ตามที่ได้ส ารวจไปแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 หากนักเรียนเลือก Track ไม่ตรงกับที่

นักเรียนได้เลือกไว้แล้ว จะถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ (คณะกรรมการลงทะเบียนจะด าเนินการลงทะเบียนให้

นักเรียนเอง) 

 

 

คณะกรรมการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา 

30 เมษายน 2564 


