
 
 

 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

รายละเอียดการสมัครสอบแซมชั้นเรียน (หลักสูตรสามัญ)   
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 

 
 
ขั้นตอนการสมัคร   

1. Download  ใบสมัครจาก www.bcc.ac.th 
2. ผู้ปกครองยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์  ชั้น 1  อาคารสิรินาถ 

ในวันและเวลาราชการตั้งแต่ วันพุธที่ 8 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563   
เอกสารประกอบการรับสมัคร -    ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

- รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  2 รูป    
ค่าด าเนินการจัดสอบ  1,000 บาท   
วันสอบข้อเขียน   วันเสาร์ที่  15  กุมภาพันธ์ 2563   
เวลาสอบ   08.00 – 12.00 น.   
วิชาที่สอบ   วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ     
สถานที่สอบ   อาคารบีซีซี 150 ปี   
ประกาศผลสอบข้อเขียน  วันพฤหัสบดีที่ 20  กุมภาพันธ์ 2563 
วันสอบสัมภาษณ์  วันศุกร์ที่  21  กุมภาพันธ์ 2563 
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่  21  กุมภาพันธ์ 2563 
 
 

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-637-1852** 
 
 

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


โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรสามัญ 

 
 
ชื่อนักเรียน  เด็กชาย /นาย………………………….………………………………………................................................ 
 NAME……………………………………………..………… LASTNAME…………………………..…………………………  
 เกิดวันที่ ……..……. เดือน ……………….…………… พ.ศ. ……..………… ศาสนา ……….………………………… 
 มือถือ……………………...................…… e-mail address : ……………..…………………………..................................................... 
 โรงเรียนเดิม……………………………………………………………………………………….. ก าลังศึกษาอยู่ชั้น…………………………..………. 
 คะแนนเฉลี่ยสะสม …………………. ความสามารถพิเศษ …………………………………………………………………………………..………. 
นักเรียนมีความประสงค์จะเลือกเรียน Track ………………………………………………..…………….  (ดูข้อมูลจากเอกสาร BCC NEXT)         
ชื่อบิดา ……………...…….............................………… อาชีพ ……………........…… ศาสนา ………………… คริสตจักร ……….…………….… 
 สถานที่ท างาน …………………………………...........................……..… ต าแหน่ง / หน้าที่…………………………….........………………. 
 โทรศัพท์ …….…….....……......…. มือถือ ………...….....……………… e-mail address: …………......…........…………………………… 
ชื่อมารดา ………………….............................………… อาชีพ ……………........…… ศาสนา ………………… คริสตจักร ……….…………….… 
 สถานที่ท างาน …………………………………...........................……..… ต าแหน่ง / หน้าที่…………………………….........………………. 
 โทรศัพท ์…….…….....……......…. มือถือ ………...….....……………… e-mail address: …………......…........…………………………… 
 
ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขท่ี …………… หมู่บ้าน/อาคาร .................................................................……....……...…   
 ซอย …….……………..………………...…. ถนน ………………............……………  ต าบล/แขวง …………..........................…………...…  
 อ าเภอ/เขต …………………………………จังหวัด …………...........………  รหัสไปรษณีย์ ………..........…โทรศัพท์………………………. 
 
ระบุชื่อ พี่ / น้อง  (บิดา มารดา เดียวกัน)  ที่ก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้ 

1. ……………………………….……..…............... เลขประจ าตัว  …….……..…… ก าลังเรียนชั้น …….…....…. ห้อง …..……... 
2. …………………………….…………................. เลขประจ าตัว  …………...…… ก าลังเรียนชั้น …………...… ห้อง …....……. 

 
เหตุผลที่จะให้นักเรียนเข้าแซมชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…. 
 
ลายมือชื่อนักเรียน …………………………………      ลายมือชื่อบิดาหรือมารดา …………………………………………….… 
      
 เอกสารที่ย่ืน                                   ช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 

 
(   ) ส าเนาผลการเรียนกลางปี ปีการศึกษา 2562                                         (ลงชื่อ) ……………………..……….……..….…… 
(   ) รูปถ่าย 1 นิ้ว  จ านวน  2 รูป                                                                           เจ้าหน้าที่การเงิน 
                      
 
 

 
รูป 1 นิ้ว 



 
BCC NEXT 

 

ข้อมูลแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

 

ข้าพเจ้าเด็กชาย / นาย  ...................................... นามสกุล ..................................... เลขประจ าตัว .................... ห้อง ......... เลขที่ .......... 

มีความประสงค์จะเลือกเรียน Track  ...................................................................................................................   

1.   สอบวิชา คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 
    Track  แพทยศาสตร์ และกลุ่มสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

    Track  วิทยาศาสตร ์

    Track  วิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์ 

    Track  วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป 

    Track  วิศวกรรมหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ 

    Track  สถาปัตยกรรมศาสตร ์

 

2.   สอบวิชา คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและสังคมศึกษา 

    Track บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี 

    Track สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์  

    Track อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์  

    Track ศิลปกรรมศาสตร ์จิตรกรรม ศิลปะการแสดง  

    Track นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  

    Track ศิลปะการอาหาร  

    Track ดุริยางคศิลป์  

    Track พลศึกษา (ส าหรับนักกีฬาทนุของโรงเรียน) 

 
 

       ลงชื่อนักเรียน  ................................................................... . 

                   …………………./……………………./……………… 

 


