


   
 

   
 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
ครั้งที่ 2 ด้วยคลิปวิดีโอ ผลงานนักเรียน และการสัมภาษณ์ 
www.bcc.ac.th  สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม Line ID : @bcc1852 

 
 

1. คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2558 หรือ พ.ศ. 2559 
 

2. การซื้อใบสมัครออนไลน ์ กรอกข้อมูล อัพโหลดเอกสารที่จำเป็นตามคำแนะนำของระบบ 
 และซื้อใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (เท่านั้น) ได้ที่ www.bccent.net ราคา 1,200 บาท 
 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. 
                                        • ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น VISA หรือ MASTERCARD ได้ทุกผู้ให้บริการบตัรเครดิต  
   โดยไม่มีค่าธรรมเนียม     
 

3. การส่งผลงานผู้สมัคร อัพโหลดผลงานต่อไปนี้ระหว่างวนัที่ 11 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. 
 3.1 อัพโหลดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “THIS IS ME” ซึ่งประกอบด้วย 
      ส่วนที่ 1 การแนะนำตวัเองพอสังเขป (แสดงให้เห็นภาพเต็มตัวของนักเรียน) 
      ส่วนที่ 2 กิจกรรมการแสดงออกต่าง ๆ เช่น การร้องเพลง การเต้น  
                  การท่องจำ (ข้อพระคัมภีร์, บทกลอน ฯลฯ) การเล่านิทาน และอื่นๆ  
       ส่วนที่ 3 นำเสนอกิจกรรมที่ตนเองสนใจ (ไม่ซ้ำกับส่วนที่ 2) 
       คลิปวิดีโอ ต้องบันทึกเป็นแนวนอน ความยาว 1-3 นาที ไม่จำกัดเทคนิค และวิธีการถ่ายทำ 
 3.2 อัพโหลดเอกสารผลงานของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 
       ส่วนที่ 1 ผลการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
       ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของครูประจำช้ัน ปีการศึกษา 2563 
       ส่วนที่ 3 ผลงานกิจกรรม, รางวัลต่าง ๆ ที่นักเรียนเคยได้รับ และอื่น ๆ  
 

4. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน ์ 4.1 หลังจากผ่านการอนุมัติการชำระเงินแล้ว ผู้สมัครสามารถเลือกรอบการสัมภาษณ์ได้โดย 
         - เลือกวันสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2564   

      - เลือกช่วงเวลาสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.  
      - ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรอบการสัมภาษณ์ได้ทุกกรณี 
 4.2 เม่ือเลือกวันเวลาสัมภาษณ์แล้ว  
      - หลังจากตรวจเอกสารผ่านเรียบร้อย ลิงก์การสัมภาษณ์จะปรากฏในหน้าตา่งทีแ่สดงผลการสมัคร 
  ซึ่งอยู่ขั้นตอนสุดท้าย (สามารถเปิดดูได้ตลอดเวลา) 
      - สามารถกดลิงก์ดังกล่าวเพื่อเข้าสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่เลือกไว ้
 4.3 การสัมภาษณ์ใช้ระบบ Microsoft Teams รองรับทุกอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ 
      (คำแนะนำการเตรียมตัวสัมภาษณ์ และภาพตัวอย่าง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 
 

5. หลักฐานที่ต้องอัพโหลด 5.1 สูติบัตร 
 5.2 กรณีเปล่ียนช่ือ อัพโหลดใบเปล่ียนช่ือ 
 5.3 กรณีเปล่ียนนามสกุล อัพโหลดใบเปล่ียนนามสกุล 
 5.4 รูปถ่าย (ภาพถ่ายหน้าตรง ฉากขาว เส้ือนักเรียน หรือชุดสุภาพ ปรบัขนาดรูปถ่ายในระบบ) 
 5.5 บุตรคริสเตียน ให้อัพโหลดเอกสารรับรองการเป็นสมาชิกคริสตจักรที่บิดาหรือมารดาสังกัด 
 5.6 บุตรศิษย์เก่า (บิดาเป็นศิษย์เก่าเท่านัน้) ใหอ้ัพโหลดเอกสารรับรองสถานภาพสมาชิกจาก 

       สมาคมศิษย์เก่าฯ 



   
 

   
 

 5.7 บุตรสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
      - อัพโหลดภาพถ่ายบัตรสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  
      - อัพโหลดทะเบียนบ้านที่มีช่ือพี่น้องร่วมบิดามารดาที่ปัจจุบนัเรียนอยู่ในโรงเรียนนี ้
 • หลังการชำระเงินแล้ว เอกสารดังกล่าวข้างต้นจะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้สิทธิ์ในการสัมภาษณ์  
 • หากเอกสารไม่ครบ หรือไม่ถูกตอ้ง จะมีข้อความปรากฎบนหนา้จอแจง้ให้ทราบ  
   ผู้สมัครต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  
   มิฉะนั้นจะไม่ปรากฎลิงก์สำหรับสัมภาษณ์ 
 • หากผ่านการพิจารณาให้เข้าศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในปีการศกึษา 2565 
   ผู้ปกครองต้องแสดงเอกสารตัวจริงพร้อมสำเนามายื่นให้ที่โรงเรียนในวนัมอบตัว  
   (เอกสารที่ต้องยื่นและวันมอบตัว โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
 • กรณีที่ไม่สามารถแสดงเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด ให้ถือวา่ขาดคณุสมบัติการมอบตัว  
 

6. เกณฑ์การพิจารณา ส่วนที่ 1 คลิปวิดีโอ 30 คะแนน ประกอบด้วย 
   • ด้านการส่ือสาร (จากขอ้ที่ 3.1 ส่วนที่ 1) 
   • ด้านบุคลิกภาพ (จากขอ้ที่ 3.1 ส่วนที่ 2) 

     • ด้านการนำเสนอ (จากขอ้ที่ 3.1 ส่วนที่ 3) 
 ส่วนที่ 2 ผลงานนักเรียน 20 คะแนน ประกอบดว้ย 
     • ผลการเรียน (จากข้อที่ 3.2 ส่วนที่ 1)  
     • ความคิดเห็นของครูประจำช้ัน (จากข้อที่ 3.2 ส่วนที่ 2)  
     • ผลงานด้านกจิกรรม (จากข้อที่ 3.2 ส่วนที่ 3)  
 ส่วนที่ 3 การสัมภาษณ์ 50 คะแนน 
 

7. การประกาศผลการคัดเลือก 7.1 โรงเรียนจะประกาศผลผ่านระบบรับสมัคร 
            วันอังคารที่  2 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแตเ่วลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 7.2 โรงเรียนจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อ “ยืนยันสิทธิ์”  
      พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2564   
 

8. หมายเหตุ 8.1 เม่ือชำระค่าสมัครแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงหลักสูตรที่สมัครไว้ได้ (EIP, IEP) 
 8.2 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครทุกกรณี 
 8.3 การรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น  
 8.4 การจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร 
 8.5 โรงเรียนไม่เข้าร่วมโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล 
 8.6 โรงเรียนมีหอพักนักเรียนประจำ สำหรับนกัเรียนต่างจังหวัด ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
 8.7 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @bcc1852 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. 
 

_______________________________________   


