
การลงทะเบียนรายวชิา กจต.
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เร่ิมลงทะเบียน ศุกร์ที ่22 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.
ส้ินสุด เสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น.

เง่ือนไขการลงทะเบียน
1. เลือกกิจกรรมส่งเสริมทกัษะระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (กจต.) คนละ 2 กิจกรรม 
โดยช่ือกจิกรรมไม่ซ ้ากบักิจกรรมท่ีเลือกเรียนในทุกภาคเรียนท่ีผา่นมา
ยกเวน้ กองร้อยพิเศษ ดุริยางค ์และยวุยาตรา ท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนต่อเน่ือง
และในภาคเรียนเดียวกนัตอ้งเลือกกิจกรรมไม่ซ ้ ากนั

2. นกัเรียนสามารถเลือกเรียนกิจกรรม รหัส พ 202xx ได้เพยีง 1 กจิกรรมเท่านั้น
3. นกัเรียนโครงการ SMART เลือกเรียนกิจกรรม SMART SKILL ม.1 เลือกใน FE14
ม.2 เลือกใน FE24 ม.3 เลือกใน FE34 ส่วนช่วงอ่ืนเลือกกิจกรรมตามรายวิชาท่ีเปิดสอน

4. นกัเรียนโครงการ INNOVATION ตอ้งเลือกเรียนกิจกรรมของสาขาทั้ง 2 กิจกรรม
ม.1 เลือกใน FE01และFE15  ม.2 เลือกใน FE02และFE24 ม.3 เลือกใน FE03 และ FE35



เง่ือนไขการลงทะเบียน (ต่อ)
5. นกัเรียนตอ้งตรวจสอบเง่ือนไขของแต่ละรายวิชาในช่องเง่ือนไขรายวิชา 
วา่มีขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไขใดๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัเม่ือเลือกเรียนวิชานั้นๆ

6. นกัเรียนสามารถเปล่ียน /ยา้ย กิจกรรมท่ีนกัเรียนเลือก ในขณะระบบลงทะเบียนเปิดอย  ่
แต่เม่ือระบบลงทะเบียนปิด นกัเรียนหา้มยืน่ค  าร้องเปล่ียน/ยา้ย กิจกรรมในทุกกรณี

7.นกัเรียนท่ีไม่ลงทะเบียนเรียนตามวนัเวลาท่ีก าหนดทุกกรณีใหย้ืน่ค  าร้องขอลงทะเบียน
เรียนกบัคร ปิยะวรรณในวนัจนัทร์ท่ี 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ผา่น Group Team : LowerOnline ของระบบ Microsoft Teams 

8. หากนกัเรียนไดรั้บการตดัสินวา่การลงทะเบียนเป็นโมฆะ คณะกรรมการลงทะเบียน
ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกกิจกรรมส่งเสริมทกัษะระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้(กจต) 
ใหน้กัเรียนเอง

9. เร่ิมเรียนกิจกรรมในวนัองัคารท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564



หากมีปัญหาในการลงทะเบียนให้นักเรียนติดต่อ
ในระบบ Microsoft Teams
Team Coad : mhxhn28

Group Team : LowerOnline

โดยพิมพ์ เลขประจ าตัว ชื่อ ปัญหาที่ต้องการแก้ไข

เช่น  34567 คริสเตียน เข้าระบบไม่ได้ครับ
*ระหว่างนี้ห้ามเข้าระบบลงทะเบียน 
จนกว่าจะถึงเวลาลงทะเบียน



1. เข้าเวบ็ srsa.bcc.ac.th

2. เลือกระบบลงทะเบียนออนไลน์ มธัยมศึกษาตอนต้น

วธีิการลงทะเบียน



กรอกเลขประจ ำตัวนักเรียน

กรอกเลขประจ ำตัวบัตร
ประชำชน 13 หลัก

3. กรอก Username และ Password 



4. เม่ือเข้าระบบแล้ว ระบบจะแจ้งสถานะลงทะเบียนของนักเรียน
และก าหนดการลงทะเบียนให้ตรวจสอบเลขประจ าตัว ช่ือ-สกลุ ห้อง

ตรวจสอบชือ่-สกุล
สถำนะยังไม่ลงทะเบยีน



กรณี ยงัไม่ถึงก าหนดเวลาลงทะเบียนระบบจะแสดงรายละเอยีด ดังภาพ



กรณีเข้าจากโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet บางรุ่น
srsa.bcc.ac.th

เลือกลงทะเบยีน ม.ต้น
กรอก Username
กรอก Password

กด มุมด้ำนขวำ เลือกลงทะเบยีนเรียน1. 2. 3. 4.



5. กรณี ที่ถึงก าหนดเวลาลงทะเบียนแล้ว นักเรียนตรวจสอบข้อมูล ช่ือ-นามสกลุ 
และระดับช้ันเรียนของนักเรียน และตรวจสอบรายละเอยีดของชุดการเรียนที่
นักเรียนต้องเลือกลงทะเบียน จากน้ันท าการกดปุ่ม Next เพ่ือด าเนินการขั้นตอน
ถัดไป



6. ระบบจะแสดงข้อมูล FE ที่นักเรียนต้องท าการเลือก นักเรียนสามารถเลือก
FE ได้ โดยการกดปุ่มเลือกวชิา เม่ือท าการเลือกวิชา FE ครบถ้วนแล้ว 

ท าการกดปุ่ม Next เพ่ือด าเนินการขั้นตอนถัดไป

เลือกวชิาเรียน
ได้ FE ละ 1 วชิา



เลือกวชิาเรียน
ทั้งนี ้ตรวจสอบเง่ือนไขรายวชิาก่อนเลือก



เม่ือกดเลือกวิชา FE ระบบจะแสดง วชิาทีนั่กเรียนสามารถเลือกเรียนได้ใน FE น้ัน 

กรณี นักเรียนไม่ผ่านเง่ือนไขของการเลือกวชิา นักเรียนจะไม่สามารถเลือกเรียน
ในวชิาน้ันได้



7. เม่ือเลือกวชิา FE ครบถ้วนแล้ว ท าการกดปุ่ม Next เพ่ือด าเนินการ
ขั้นตอนถดัไป

ตรวจสอบว่าเลือกครบทั้ง 2 วชิา
ก่อนกด Next



8. ระบบท าการสรุปรายละเอยีดวชิา FE ที่นักเรียนเลือก ให้นักเรียนท าการกด 
Finish เพ่ือเสร็จส้ินขั้นตอนการลงทะเบียน

ตรวจสอบซ ้าอกีคร้ัง ก่อนกด Finish



9. เม่ือส้ินสุดขั้นตอนแล้ว นักเรียนจะได้รับตารางการเรียนวชิา FE ที่เลือก
ลงทะเบียนไว้ ดังภาพ และ Print / บันทกึภาพ ตารางดังกล่าวส่งครูทีป่รึกษา

Print หรือ ถ่ายภาพ ตารางเรียน



หากมีปัญหาในการลงทะเบียนให้นักเรียนติดต่อ
ในระบบ Microsoft Teams
Team Coad : mhxhn28

Group Team : LowerOnline

โดยพิมพ์ เลขประจ าตัว ชื่อ ปัญหาที่ต้องการแก้ไข

เช่น  34567 คริสเตียน เข้าระบบไม่ได้ครับ
*ระหว่างนี้ห้ามเข้าระบบลงทะเบียน
จนกว่าจะถึงเวลาลงทะเบียน


