โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
หลักสู ตรการใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการสอน (English Immersion Program)
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้ าเรียน
ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ปี การศึกษา 2561
ขั้นตอนการสมัคร
1. Download ใบสมัครจาก www.bcc.ac.th
2. ผูป้ กครองยืน่ ใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ห้องเลขานุการ ชั้น 4 อาคารสิ รินาถ
ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 8 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ค่ าดาเนินการจัดสอบ

- ผลการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
- รู ปถ่ายนักเรี ยน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
- ใบรับรองแพทย์
ขอความกรุ ณาโทรสอบถาม
02-637-1816 (ประถมศึกษา) , 02-637-1817 (มัธยมศึกษา)
และ 02-637-1888
1,500 บาท

วันทีส่ อบ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

เวลาสอบ

08:00 – 12:00 น.

วิชาทีส่ อบ

คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(ข้อสอบเป็ นภาษาอังกฤษ)

สถานทีส่ อบ

ประถมศึกษา – อาคารจอห์น เอ. เอกิ้น
มัธยมศึกษา – ชั้น 8 อาคารสิ รินาถ

การประกาศผลสอบ

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
ทางโรงเรี ยนจะแจ้งผลสอบให้ทราบทางโทรศัพท์

วันมอบตัว

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561

เอกสารประกอบการรับสมัคร

ระดับชั้นทีเ่ ปิ ดรับสมัคร

โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
ใบสมัครเข้าเรี ยนชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาปี ที่ …..…
หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการสอน
(English Immersion Program)
No. ……….
ปี การศึกษา 25.......
1. ชื่อนักเรี ยน เด็กชาย / นาย ........................................................นามสกุล .........................................................................
(Name …………….................………..…………………… Last Name ……..………………………………………..)
เกิดวันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ. ................. เลขประจาตัวประชาชน......................................................
จบการศึกษาชั้น………………….………. จากโรงเรี ยน ...................................................................................................
( ) หลักสู ตรปกติ ( ) หลักสู ตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการสอน (English Program) ( ) อื่นๆ .....................
คะแนนเฉลี่ยสะสม ................................................
ความสามารถพิเศษ ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2. ชื่อบิดา ..........................................................วุฒิการศึกษา …………….....................อาชีพ …………..............................
ศาสนา ................................. คริ สตจักร...................................................
สถานที่ทางาน .............................................................ตาแหน่ง..................................โทรศัพท์บา้ น .................................
มือถือ ...................................... E-mail …………………………………………………………..
ชื่อมารดา.........................................................วุฒิการศึกษา …………….....................อาชีพ ………. ..............................
ศาสนา ................................. คริ สตจักร...................................................
สถานที่ทางาน .............................................................ตาแหน่ง.................................โทรศัพท์บา้ น .................................
มือถือ ...................................... E-mail …………………………………………………………..
3. ผูท้ ี่ทางโรงเรี ยนสามารถติดต่อได้สะดวก ( ) บิดา
( ) มารดา
( ) อื่นๆโปรดระบุ..........................
บ้านเลขที่ .................หมู่บา้ น / อาคาร ...............................ตรอก / ซอย ............................. ถนน .......................................
ตาบล / แขวง ............................ อาเภอ / เขต ............................จังหวัด ........................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ....................................มือถือ ...............................................................

4. เหตุผลที่ประสงค์จะให้นกั เรี ยนเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
5. ระบุชื่อ พี่ หรื อ น้อง ( บิดา มารดา เดียวกัน ) ที่กาลังเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนนี้
5.1 ..............................................................เลขประจาตัว ....................... กาลังเรี ยนชั้น .............ห้อง ...............
5.2 ..............................................................เลขประจาตัว ....................... กาลังเรี ยนชั้น .............ห้อง ...............
ลายมือชื่อนักเรี ยน .................................................................
ลายมือผูป้ กครอง ...................................................................
( .......................................................................... )
วันที่ .......................................................................................

สาหรับทางโรงเรี ยน
เอกสาร
1. ผลการเรี ยนของนักเรี ยน
2. ใบรับรองแพทย์
3. รู ปถ่ายนักเรี ยน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป

( )ได้รับ
( )ได้รับ
( )ได้รับ

( ) ยังไม่ได้รับ
( ) ยังไม่ได้รับ
( ) ยังไม่ได้รับ

ลงชื่อ ....................................................... ผูร้ ับสมัคร
(..........................................................)
วันที่ .............................................................

