
แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาป7ท่ี 4 
หลักสูตรใชAภาษาอังกฤษเปEนส่ือการสอน 

ภาคเรียนท่ี 2 ป7การศึกษา 2564 
 

ให#นักเรียนทุกคนอ/านและทำความเข#าใจคำช้ีแจงน้ีโดยละเอียดเพ่ือผลประโยชนCของนักเรียนเอง ดังน้ี 
1. วันลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2 ปOการศึกษา 2564 คือ  

วันพุธท่ี 20 ตุลาคม 2564  เวลา 16:30 น. ถึง วันพฤหัสบดีท่ี 21 ตุลาคม 2564 เวลา 21:00 น. 
2. นักเรียนแต/ละคนเลือกแผนการลงทะเบียนคนละ 1 แผน ดังน้ี  

ห#อง 411  
Track แพทยศาสตรY และกลุZมสาธารณสุขศาสตรY  
Track สถาป]ตยกรรมศาสตรY 

 ห#อง 412 – 413  
Track วิศวกรรมศาสตรY (ทุกสาขา) 

ห#อง 414 
  Track บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตรY บัญชี 

Track นิเทศศาสตรY อักษรศาสตรY 
Track สังคมศาสตรY รัฐศาสตรY นิติศาสตรY 
Track ศิลปะการอาหาร / ศิลปกรรมศาสตรY 

                       

3. เม่ือนักเรียนเข#าระบบลงทะเบียนออนไลนC www.srsa.bcc.ac.th ให#นักเรียนทุกคนใช#ช่ือผู#เข#าใช# (Username) เปeนเลข
ประจำตัว 5 หลักของนักเรียน และรหัสผ/าน (Password) เปeนเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียน  

4. ระบบจะอนุญาตให#นักเรียนลงทะเบียนโดยมี 2 ข้ันตอนดังน้ี 
1. เลือก Track  

หมายเหตุ หากนักเรียนเลือกกลุ/มการเรียนและทำการยืนยันการลงทะเบียนแล#วจะไม/สามารถแก#ไข 
              กลุ/มการเรียนได#อีก 

2. ยืนยันการลงทะเบียน พร#อมจัดพิมพCใบตารางเรียนของนักเรียนเพ่ือเปeนหลักฐาน 
 

คณะกรรมการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ฝrายวิชาการมัธยมศึกษา 

15 ตุลาคม 2564 
 
 
 



แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาป7ท่ี 5 
หลักสูตรใชAภาษาอังกฤษเปEนส่ือการสอน 

ภาคเรียนท่ี 2 ป7การศึกษา 2564 
 

ให#นักเรียนทุกคนอ/านและทำความเข#าใจคำช้ีแจงน้ีโดยละเอียดเพ่ือผลประโยชนCของนักเรียนเอง ดังน้ี 
1. วันลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2 ปOการศึกษา 2564 คือ  

วันพุธท่ี 20 ตุลาคม 2564  เวลา 16:30 น. ถึง วันพฤหัสบดีท่ี 21 ตุลาคม 2564 เวลา 21:00 น. 
2. นักเรียนแต/ละคนเลือกแผนการลงทะเบียนคนละ 1 แผน ดังน้ี  

ห#อง 511  
Track แพทยศาสตรY และกลุZมสาธารณสุขศาสตรY  
Track สถาป]ตยกรรมศาสตรY 

ห#อง 512  
Track วิศวกรรมศาสตรY (ทุกสาขา) 

ห#อง 513 - 514 
Track บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตรY บัญชี 
Track นิเทศศาสตรY อักษรศาสตรY 
Track สังคมศาสตรY รัฐศาสตรY นิติศาสตรY 
Track ศิลปะการอาหาร / ศิลปกรรมศาสตรY 

 

3. ให#นักเรียนตรวจสอบรายช่ือรายวิชาสาระเพ่ิมเติม (FE) พร#อมคำอธิบายรายวิชา ได#จากเอกสารประกอบ 
4. เม่ือนักเรียนเข#าระบบลงทะเบียนออนไลนC www.srsa.bcc.ac.th ให#นักเรียนทุกคนใช#ช่ือผู#เข#าใช# (Username) เปeนเลข

ประจำตัว 5 หลักของนักเรียน และรหัสผ/าน (Password) เปeนเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียน  

5. เม่ือนักเรียนกำหนดรหัสผ/านใหม/เสร็จส้ินแล#ว ระบบจะอนุญาตให#นักเรียนลงทะเบียนโดยมี 2 ข้ันตอนดังน้ี 
1. เลือก Track  

หมายเหตุ หากนักเรียนเลือกกลุ/มการเรียนและทำการยืนยันการลงทะเบียนแล#วจะไม/สามารถแก#ไข 
                  กลุ/มการเรียนได#อีก 
2. ยืนยันการลงทะเบียน พร#อมจัดพิมพCใบตารางเรียนของนักเรียนเพ่ือเปeนหลักฐาน 

 
คณะกรรมการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ฝrายวิชาการมัธยมศึกษา 
15 ตุลาคม 2564 

 



แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาป7ท่ี 6 
หลักสูตรใชAภาษาอังกฤษเปEนส่ือการสอน 

ภาคเรียนท่ี 2 ป7การศึกษา 2564 
 

ให#นักเรียนทุกคนอ/านและทำความเข#าใจคำช้ีแจงน้ีโดยละเอียดเพ่ือผลประโยชนCของนักเรียนเอง ดังน้ี 
1. วันลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2 ปOการศึกษา 2564 คือ  

วันพุธท่ี 20 ตุลาคม 2564  เวลา 16:30 น. ถึง วันพฤหัสบดีท่ี 21 ตุลาคม 2564 เวลา 21:00 น. 
2. นักเรียนมีแผนการลงทะเบียนดังน้ี     

กลุZมการเรียนท่ี 15   สำหรับนักเรียนหลักสูตรใชAภาษาอังกฤษเปEนส่ือการสอน ท่ีไมZเลือกเรียนชีววิทยา 
                               สามารถเลือกรายวิชา FE 3  รายวิชา จาก FE 07  FE 08  และ  FE 10 
กลุZมการเรียนท่ี 16  สำหรับนักเรียนหลักสูตรใชAภาษาอังกฤษเปEนส่ือการสอนท่ีเลือกเรียนชีววิทยา 
                         สามารถเลือกรายวิชา FE 1  รายวิชา จาก FE 08  

3. ให#นักเรียนตรวจสอบรายช่ือรายวิชาสาระเพ่ิมเติม (FE) พร#อมคำอธิบายรายวิชาได#จากเอกสารประกอบ 
4. เมื่อนักเรียนเข#าระบบลงทะเบียนออนไลนC www.srsa.bcc.ac.th ให#นักเรียนทุกคนใช#ชื่อผู#เข#าใช# (Username) 

เปeนเลขประจำตัว 5 หลักของนักเรียน และรหัสผ/าน (Password) เปeนเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของ
นักเรียน  

5. ระบบจะอนุญาตให#นักเรียนลงทะเบียนโดยมี 3 ข้ันตอนดังน้ี 
1. เลือกชุดการเรียน ดังน้ี  

          กลุZมการเรียนท่ี 15 สำหรับนักเรียนหAอง 611 – 612  ท่ีไมZเลือกเรียนวิชาชีววิทยา 
       และนักเรียนหAอง 613 – 614 
      กลุZมการเรียนท่ี 16 สำหรับนักเรียนหAอง 611 – 612  ท่ีเลือกเรียนชีววิทยา  

หมายเหตุ หากนักเรียนเลือกชุดการเรียนและทำการยืนยันการลงทะเบียนแล#วจะไม/สามารถแก#ไข 
                  ชุดการเรียนได#อีก 
2. เลือกรายวิชาสาระเพ่ิมเติม (FE)  
3. ยืนยันการลงทะเบียน พร#อมจัดพิมพCใบตารางเรียนของนักเรียนเพ่ือเปeนหลักฐาน 

 
 

คณะกรรมการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ฝrายวิชาการมัธยมศึกษา 

  15 ตุลาคม 2564 


