
แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาป7ท่ี 6 
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  
Track แพทยศาสตรR และกลุSมสาธารณสุขศาสตรR  

• เลือกเรียนวิทยาศาสตรC คณิตศาสตรC (ไม/สามารถเลือกรายวิชา FE ได#) 
Track วิศวกรรมศาสตรR (ท่ัวไป) 

• เลือกเรียนวิทยาศาสตรC คณิตศาสตรC (ไม/สามารถเลือกรายวิชา FE ได#) 
Track วิศวกรรมหุSนยนตRและคอมพิวเตอรR 

• เลือกเรียนวิทยาศาสตรC คณิตศาสตรC (ไม/สามารถเลือกรายวิชา FE ได#) 
Track วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน 

• เลือกเรียนวิทยาศาสตรC คณิตศาสตรC (ไม/สามารถเลือกรายวิชา FE ได#) 
Track สถาป[ตยกรรมศาสตรR 

• เลือกเรียนวิทยาศาสตรC คณิตศาสตรC (ไม/สามารถเลือกรายวิชา FE ได#) 
Track บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตรR 

• เลือกเรียนคณิตศาสตรCเพ่ิมเติม  (A) 
เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 06 และ FE 08 

• เลือกเรียนคณิตศาสตรCเพ่ิมเติม  (B) 
เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 06  และ FE 07 

Track สังคมศาสตรR รัฐศาสตรR นิติศาสตรR 

• เลือกเรียนคณิตศาสตรCเพ่ิมเติม 
เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 07 และ FE 08 

• เลือกเรียนภาษาจีน 
เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 07 และ FE 08 

• เลือกเรียนภาษาญ่ีปุbน           
เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 07  และ FE 08 

• เลือกเรียนวิชาการท่ัวไป  
        เลือกรายวิชา FE ได# 5 วิชา จาก FE 02  FE 06  FE 07  FE 08 และ FE 11 
 



 
             Track ศิลปกรรมศาสตรR 

• เลือกเรียนคณิตศาสตรCเพ่ิมเติม 
เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 07 และ FE 08 

• เลือกเรียนภาษาจีน  
          เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 07 และ FE 08 

• เลือกเรียนภาษาญ่ีปุbน  
          เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 07 และ FE08 

          Track อักษรศาสตรR มนุษยศาสตรR ภาษาศาสตรR 

• เลือกเรียนภาษาจีน  
          เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 07 และ FE 10 

• เลือกเรียนภาษาญ่ีปุbน  
         เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 07 และ FE 10 

Track นิเทศศาสตรR วารสารศาสตรR และส่ือดิจิทัล 

• เลือกเรียนคณิตศาสตรCเพ่ิมเติม 
เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 07 และ FE 08 

• เลือกเรียนภาษาจีน  
           เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 07 และ FE 08 

• เลือกเรียนภาษาญ่ีปุbน  
          เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 07 และ FE 08 

• เลือกเรียนวิชาการท่ัวไป 
 เลือกรายวิชา FE ได# 5 วิชา จาก FE 02 FE 06 FE 07 FE 08 และ FE 11 

Track ศิลปะการประกอบอาหาร 

•  เลือกเรียนคณิตศาสตรCเพ่ิมเติม 
เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 03 และ FE 05 

•  เลือกเรียนภาษาจีน  
    เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 03 และ FE 05 

• เลือกเรียนภาษาญ่ีปุbน  
   เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 03 และ FE 05 

• เลือกเรียนวิชาการท่ัวไป 
 เลือกรายวิชา FE ได# 5 วิชา จาก FE 02  FE 03  FE 05  FE 06 และ FE 11 
 



           Track ดุริยางคศิลปa  

• เลือกเรียนคณิตศาสตรCเพ่ิมเติม 
เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 03 และ FE 05 

• เลือกเรียนภาษาจีน  
           เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 03 และ FE 05 

• เลือกเรียนภาษาญ่ีปุbน  
          เลือกรายวิชา FE ได# 2 วิชา จาก FE 03  และ FE 05 

• เลือกเรียนวิชาการท่ัวไป 
 เลือกรายวิชา FE ได# 5 วิชา จาก FE 02 FE 03 FE 05 FE 06 และ FE 11 

Track  พลศึกษา (ไม/สามารถเลือกรายวิชา FE ได#) 
 

       วิชาประจำ Track ต/าง ๆ ในภาคเรียนท่ี 2/2564 เปkนดังน้ี 
Track วิชาประจำ Track 

บริหารธุรกิจ 
บัญชี เศรษฐศาสตรC 

นวัตกรรมการจัดการทางธุรกิจ 
กฎหมายเพ่ือธุรกิจ 

สังคมศาสตรC 
รัฐศาสตรC นิติศาสตรC  

นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เพ่ือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
ภาษาเพ่ือการส่ือสารทางสังคม 

ศิลปกรรมศาสตรC ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก 
Portfolio 

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 
อักษรศาสตรC 

มนุษยศาสตรC ภาษาศาสตรC 
การอ่านบทความภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทยในสังคมไทย 

นิเทศศาสตรC 
วารสารศาสตรC และส่ือดิจิทัล 

การจัดสัมมนาภาพยนตร์ 2 
การนําเสนอผลงานสร่างสรรค์ 

สารจากส่ือบันเทิง 
ศิลปะการประกอบอาหาร อาหารญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 

การผลิตและการทําการตลาด 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจร้านอาหาร 

ดุริยางคศิลปm ปฏิบัติดนตรีและรวมวง 6 
ธุรกิจดนตรี 

ทฤษฏีดนตรีและโสตทักษะ 6 
 

นักเรียนพึงทราบว/า หcามนักเรียนลงทะเบียนรายวิชาสาระเพิ่มเติม (FE) ที่ซ้ำกับวิชาประจำ Track ขcางตcน หาก
นักเรียนฝbาฝoน จะถูกตัดสินว/าการลงทะเบียนเปkนโมฆะ (คณะกรรมการลงทะเบียนจะดำเนินการลงทะเบียนให#นักเรียน
เอง) 



3. ให#นักเรียนตรวจสอบรายชื่อรายวิชาสาระเพิ่มเติม (FE) ได#จากเอกสารประกอบ และทำความเข#าใจเงื่อนไขต/าง ๆ ในแต/
ละรายวิชาให#ดี เนื่องจากบางรายวิชาอาจมีการเก็บค/าธรรมเนียมการเรียนเพิ่มเติม ซึ่งจะประกาศในเว็บไซตCของโรงเรียน
ในวันวันจันทรCท่ี 18 ตุลาคม 2564 

4. เมื่อนักเรียนเข#าระบบลงทะเบียนออนไลนC www.srsa.bcc.ac.th  ให#นักเรียนทุกคนกรอกชื่อผู#เข#าใช# (Username) เปkน
เลขประจำตัว 5 หลักของนักเรียน และรหัสผ/าน (Password) เปkนเลขประชาชน 13 หลัก 

5. เม่ือนักเรียนเข#าระบบแล#ว ระบบจะอนุญาตให#นักเรียนลงทะเบียนโดยมี 3 ข้ันตอนดังน้ี 
1. เลือก Track โดยมีเง่ือนไช ดังน้ี 

สำหรับนักเรียนห#อง 61 – 65 เลือกได#ดังน้ี 
Track แพทยศาสตรR และกลุSมสาธารณสุขศาสตรR  
Track วิศวกรรมศาสตรR (ท่ัวไป) 
Track วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน 
Track วิศวกรรมหุSนยนตRและคอมพิวเตอรR 
Track สถาป[ตยกรรมศาสตรR 

สำหรับนักเรียนห#อง 66 –610 เลือกได#ดังน้ี 
Track บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตรR 
Track สังคมศาสตรR รัฐศาสตรR นิติศาสตรR 
Track ศิลปกรรมศาสตรR 
Track อักษรศาสตรR มนุษยศาสตรR ภาษาศาสตรR 
Track นิเทศศาสตรR วารสารศาสตรR และส่ือดิจิทัล 
Track ศิลปะการประกอบอาหาร  
Track ดุริยางคศิลปa 
Track พลศึกษา  

หมายเหตุ หากนักเรียนเลือก TRACK และทำการยืนยันการลงทะเบียนแล#วจะไม/สามารถแก#ไข Track ได#อีก 
2. เลือกรายวิชาสาระเพ่ิมเติม (FE) เฉพาะนักเรียนท่ีเลือกได#ตามแผนด#านบนเท/าน้ัน 
3. ยืนยันการลงทะเบียน พร#อมถ/ายรูปตารางเรียนของนักเรียนเพื่อส/งครูที่ปรึกษาผ/านทางไลนCกรุÖปห#องโฮมรูม 

ก/อนวันเปáดภาคเรียนท่ี 2 ปOการศึกษา 2564 
หมายเหตุ หากนักเรียนเลือก TRACK และทำการยืนยันการลงทะเบียนแล#วจะไม/สามารถแก#ไข Track ได#อีก 

6. นักเรียนจะต#องเลือก Track ตามที่นักเรียนได#ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 หากนักเรียนเลือก Track ไม/ตรง
กับที่นักเรียนได#ยืนยันไว# จะถือว/าการลงทะเบียนเปkนโมฆะ (คณะกรรมการลงทะเบียนจะดำเนินการลงทะเบียนให#
นักเรียนเอง) 

คณะกรรมการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ฝbายวิชาการมัธยมศึกษา 

15 ตุลาคม  2564 


