
 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (English Immersion Program) 
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 

 ขั้นตอนการสมัคร 
1. Download ใบสมัครจาก www.bcc.ac.th 
2. ผู้ปกครองยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ห้องเลขานุการ ชั้น 4 อาคารสิรินาถ  

ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7  มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
 
เอกสารประกอบการรับสมัคร -    ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

-    รปูถ่ายนักเรียน  ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  2 รูป 
-    ใบรับรองแพทย์ 

 
ค่าด าเนินการจัดสอบ 1,500 บาท 
 
วันสอบ วันเสาร์ที่  16 กุมภาพันธ์ 2562      
 
เวลาสอบ    08:00 – 12:00 น.     
        
วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   และภาษาอังกฤษ 
                                          ( เนื้อหาในข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ) 
  
สถานที่สอบ ระดับประถมศึกษา อาคารจอห์น เอ. เอกิ้น 
 ระดับมัธยมศึกษา ชั้น 8  อาคารสิรินาถ 
 
การประกาศผลสอบ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

 ทางโรงเรียนจะแจ้งผลสอบให้ทราบทางโทรศัพท์ 
 

 
  

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานเลขานุการ  โทร. 02-637-1888** 
 

 

http://www.bcc.ac.th/


 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย 
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาปีที่ …..… 

หลักสูตรการใช้ภาษาองักฤษเป็นสื่อการสอน 
                               (English Immersion Program)                        
              ปีการศึกษา 25.......                No. ….......... 
1. ข้อมูลนักเรียน  เด็กชาย/ นาย ………………….…………………… นามสกุล …………………..................................................  
 (NAME………………………………………….......…..………  LAST NAME ………........….………………..…………………………)
 เกิดวันที่ ……..… เดือน …………….…………… พ.ศ. ………………  เลขประจ าตัวประชาชน ……….………………………… 
 จบการศึกษาชั้น ........................................................ จากโรงเรียน…………………….......…………………………………… 

          หลักสูตรสามัญ    หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (English Program)   
         อ่ืนๆ ..........................................................................     คะแนนเฉลี่ยสะสม  ................................................   
        ความสามารถพิเศษ ..................................................................................................................................................  
        ............................................................................................................................. ..................................................... 
        ............................................................................................................................. ..................................................... 
        .................................................................................................................................................. ................................ 
        .......................................................................................... ........................................................................................  
        ............................................................................................................................. ..................................................... 
 
2. ชื่อบิดา ..........................................................วุฒิการศึกษา …………….....................อาชีพ …………..............................     
    ศาสนา ................................. คริสตจักร................................................... 
    สถานที่ท างาน ...........................................................ต าแหน่ง...............................โทรศัพท์บ้าน .................................   
    มือถือ .......................................... E-mail   ………………………………………………………….. 
   ชือ่มารดา.........................................................วุฒิการศึกษา …………….....................อาชีพ ………. ..............................     
     ศาสนา ................................. คริสตจักร................................................... 
    สถานที่ท างาน ...........................................................ต าแหน่ง...............................โทรศัพท์บ้าน .................................   
    มือถือ .......................................... E-mail   ………………………………………………………….. 
 
3. ผู้ที่ทางโรงเรียนสามารถติดต่อได้สะดวก       บิดา           มารดา           อ่ืนๆโปรดระบุ............................ 
    บ้านเลขท่ี ...............หมู่บ้าน / อาคาร ...............................ตรอก / ซอย ....................... ถนน ............ ........................   
    ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ...........................จังหวัด .......................... รหัสไปรษณีย์  ....................    
    โทรศัพท์บ้าน ....................................มือถือ ...................... .........................................  
 

 
 

รูป 1 นิ้ว 



 
 
4.     เหตุผลที่ประสงค์จะให้นักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (English Immersion  
        Program) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
        .......................................................................................................................................................................... ........ 
        .................................................................................................................. ................................................................ 
        ............................................................................................................................. ..................................................... 
        ............................................................................................................................. ..................................................... 
        ................................................................. .................................................................................................................  
 
5.    ระบุชื่อ พ่ี หรือ น้อง ( บิดา มารดา เดียวกัน ) ที่ก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
       5.1 ..............................................................เลขประจ าตัว ....................... ก าลังเรียนชั้น .............ห้อง ............... 
       5.2 ..............................................................เลขประจ าตัว ....................... ก าลังเรียนชั้น ......... ....ห้อง ............... 
 
      ลายมือชื่อนักเรียน ................................................................. 
 

      ลายมือผู้ปกครอง ................................................................... 
                   ( .......................................................................... ) 
                                                                           วันที่ ...................................................................... 
 
 
 
    ส าหรับทางโรงเรียน 

 
 เอกสาร 

    1.  ผลการเรียนของนักเรียน        ไดร้ับ   ยังไม่ได้รับ      
    2.  ใบรับรองแพทย์                       ได้รับ   ยังไม่ได้รับ  
    3.  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  ได้รับ   ยังไม่ได้รับ      
 

      ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับสมัคร 
                                                                     (........................................................) 
                                                               วันที่ ......................................................... 


