ใบสมัครนักศึกษาแผนกการศึกษาระบบทางไกล
Application for Admission

พระคริสตธรรมกรุงเทพ (แผนกการศึกษาระบบทางไกล)
Bangkok Bible Seminary

(Theological Education by Extension)

203/1 ซ.สาทร 12 ถ. สาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-235-3852, 236-7944-5 โทรสาร (Fax) 02-237-1577

หลักสูตรที่เลือกเรียน

203/1 Soi Sathorn 12, North Sathorn Rd., Bangkok 10500

o คริสตศาสตร์ศึกษา ตรี (B.C.S.) 4 ปี
o ประกาศนียบัตรคริสตศาสตร์ศึกษา (Diploma in Christian Studies - Dip.C.S.) 2 ½ ปี
o ไม่เก็บหน่วยกิต (Audit)

รูป
1 นิ้ว

ประวัติส่วนตัว
1. ชื่อ
นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. วัน/เดือน/ปี เกิด
3. ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
4. ที่อยู่ติดต่อ/ส่งเอกสาร (ถ้าไม่ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน)

เพศ
อายุ__________ปี
อีเมล์_________________________________

5. ภูมิลําเนา
6. เชือ้ ชาติ
7. สถานภาพ

สัญชาติ
บัตรประชาชนเลขที่
q โสด
q มีคนรัก/คู่หมั้น พร้อมจะแต่งงานแล้ว
q หย่าร้าง
q ม่าย
q สมรสแล้ว
กรณีสมรสแล้ว สามี/ภรรยาชื่อ
มีบุตรจํานวน_________คน 1) ชื่อ
2) ชื่อ
อายุ
ปี 3) ชื่อ

ประวัติการศึกษา
8. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น (ม.3) จาก
9. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย(ม.6) จาก
10. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
11. สําเร็จการศึกษาอื่น ๆ วุฒิ
สาขา

จาก
จาก

อายุ________ปี
อายุ________ปี
อายุ________ปี
เมื่อ ค.ศ.
เมื่อ ค.ศ.
เมื่อ ค.ศ.
เมื่อ ค.ศ.

ประวัติการทํางาน
12. ประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมา
 ทํางาน ตําแหน่ง
สถานที่
ถึง ค.ศ.
รวม
ปี สาเหตุที่ออก
 ทํางาน ตําแหน่ง
สถานที่
ถึง ค.ศ.
รวม
ปี สาเหตุที่ออก
 ทํางาน ตําแหน่ง
สถานที่
ถึง ค.ศ.
รวม
ปี สาเหตุที่ออก

เมื่อ ค.ศ.
เมื่อ ค.ศ.
เมื่อ ค.ศ.

ประสบการณ์ชีวิตคริสเตียน
13. กลับใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์เมื่อ
รับบัพติศมาเมื่อ
14. ปัจจุบันเป็นสมาชิกคริสตจักร
ตั้งอยู่เลขที_่ ______ ถนน
ตําบล
อําเภอ______________จังหวัด_________________รหัสไปรษณีย์
สังกัด q สหกิจคริสเตียน
q สภาคริสตจักรฯ
q สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ฯ
q อื่น ๆ
ศิษยาภิบาล/ผู้ปกครอง ชื่อ
15. งานรับใช้ในคริสตจักรที่เป็นสมาชิกอยู่
q เป็นกรรมการของ
q เป็นมัคนายก
q เป็นผู้ปกครอง
q เป็นผู้รับใช้ตําแหน่ง
เริ่มรับใช้เมื่อ__________________
16. ข้าพเจ้าใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้า และศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว
q นาน ๆครั้ง
q อาทิตย์ละครั้ง
q ประจําทุกวัน q ไม่ค่อยได้ทํา
17. ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์เดิม – ใหม่ q จบทั้งเล่มแล้ว q มากกว่า 1 ครั้ง q ไม่เคยอ่านจบ
18. รายชื่อผู้ที่ยินดีจะรับรองความประพฤติของข้าพเจ้า (ศิษยาภิบาล, ผู้ปกครอง, มิชชันนารี หรือผู้นําในคริสตจักร)
1. ชื่อ
นามสกุล
ตําแหน่ง
ที่อยู่
2. ชื่อ
นามสกุล
ตําแหน่ง
ที่อยู่
3. ชื่อ
นามสกุล
ตําแหน่ง
ที่อยู่

คําพยานส่วนตัว
1. ชีวิตก่อนเชื่อพระเยซู

2. เหตุการณ์ บุคคล หรือสถานการณ์ทําให้มาเชื่อพระเยซู

3.

4.

ชีวิตหลังจากกลับใจ

การถวายตัวรับใช้พระเจ้าและเป้าหมายในอนาคต

“ข้าพเจ้าขอให้คําสัญญาว่า ข้าพเจ้าตั้งใจจะศึกษา และยินดีนํามาพัฒนาปรับปรุงตนและงานรับใช้ด้วยความถ่อมใจ โดยเชื่อ
พึ่งในพระคุณ ความรัก และฤทธิ์อํานาจของพระเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะเป็นผู้หนึ่งที่ทําให้น้ําพระทัยของพระเจ้าสําเร็จ”
ลงชื่อ………………………………………….ผู้สมัคร
ลงชื่อ……………………………………………………..ผู้รับ
วันที่……………./…………….../…………….
สถาบันรับใบสมัครวันที่…………/……….../…………..
หมายเหตุ ผู้สมัครใหม่ทุกคนจะต้องเข้าอบรมปฐมนิเทศน์เปิดเรียนที่สถาบันตามวันที่กําหนด ซึ่งจะแจ้งภายหลังในจดหมายตอบรับ

พระครสตธรรมกรงเทพ (Bangkok Bible Seminary)
แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนาชีวิต (ระบบทางไกลเทอม ……….…)
ชื่อนักศึกษา..................................................................................................
ขอให้นักศึกษาตอบคําถามเหล่านี้ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง (ทางสถาบันจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ)
(ทําเครื่องหมาย ü ในช่อง
)
1. ประสบการณ์ส่วนตัวของนักศึกษา
ก. เคยติดยาเสพติดหรือไม่
ไม่เคย
เคย คือยาประเภท
ข. ระยะเวลาของการเสพติดนานแค่ไหน
ค. ได้รับการรักษา หรือบําบัดจากสถานที่ใด หรือไม่ ?
จากหน่วยงาน หรือ สถาบัน
จากคริสตจักร หรือ อื่น ๆ
ไม่ได้รับการบําบัดหรือรักษาเพราะ
2. นักศึกษามีพันธะทางหนี้สินอะไรอยู่หรือไม่ ?
ไม่มี
มี เป็นหนี้อะไร
เป็นเงินจํานวน
ปัจจุบันชําระหนี้สินอย่างไร
3. นักศึกษาเคยติดการพนันหรือไม่
ไม่เคย
เคย ระบุ
4. นักศึกษามีทัณฑ์บน หรือ กําลังอยู่ในการลงวินัยจากสถาบัน หรือ องค์กร หรือ คริสตจักรที่เกี่ยวข้องอยู่หรือไม่
ไม่มี
มี เรื่อง
เมื่อไร
5. นักศึกษาเคยมีคดีอาญา ต้องโทษ ในเรื่องใดมาก่อนหรือไม่หรือไม่
ไม่เคย
เคย เรื่อง
เมื่อไร
6. นักศึกษาเคยมีปัญหาในเรื่องศีลธรรมด้านเพศสัมพันธ์ในอดีตหรือไม่อย่างไร
ไม่เคย
เคย เรื่อง
เมื่อไร
7. นักศึกษามีความเบี่ยงเบนทางเพศหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
มี เรื่อง
อย่างไร

บาท

หมายเหตุ : พระคริสตธรรมกรุงเทพยึดหลักความเชื่อและความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์
หากในภายหลังทางสถาบันพบว่านักศึกษามีความเชื่อหรือความประพฤติที่ไม่ถูกต้องต่อหลักพระคัมภีร์หรือกฏหมายบ้านเมือง เช่น
อาชญากรรม ยาเสพติด หรือ การผิดศิลธรรมทางเพศ รวมทั้งการเบี่ยงเบนทางเพศ
ทางสถาบันจะพิจารณาพักการเรียนหรือให้พ้นจากสภาพนักศึกษา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็นความจริงทุกประการ
ลายเซ็นนักศึกษา..................................................................
ตัวบรรจง (
)
วันที่................../..................../...............

ใบรับรองความประพฤติของนักศึกษา
(แผนกการศึกษาระบบทางไกล)
ขอให้ผู้สมัครรวบรวมพร้อมใบสมัครส่งโดยตรงไปที่
พระคริสตธรรมกรุงเทพ (แผนกการศึกษาระบบทางไกล) 203/1 ซอยสาทร 12 ถ.สาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

อายุ
ปี
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
โทร.
มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็น
ชื่อคริสตจักร

ขอให้การรับรองแก่นักศึกษาชื่อ
ตําแหน่งในคริสตจักร

ขอให้กรอกข้อความนี้โดยละเอียด โดยขีดเครื่องหมาย / ในช่อง o ที่ตรงกับความจริงที่สุด และอธิบายเพิ่มเติมถ้าต้องการ

1. ท่านรู้จักกับนักศึกษานี้มาเป็นเวลา o น้อยกว่า 1 ปี
o 3 ปี
o 5-10 ปี
o มากกว่า 10 ปี
2 . ตามที่ท่านสังเกตและพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว เห็นว่า นักศึกษาผู้นี้เป็นคนที่กลับใจบังเกิดใหม่แล้ว เหมาะสมที่จะเป็นนักศึกษาพระ
คริสตธรรมกรุงเทพหรือไม่
o เหมาะสม
o ไม่เหมาะสม
o ไม่แน่ใจ เพราะ
3. ท่านคิดว่านักศึกษาผู้นี้เป็นผู้ได้รับการทรงเรียก เหมาะสมกับการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือไม่?
o เหมาะสม
o ไม่เหมาะสม
o ไม่แน่ใจ เพราะ
4. ท่านคิดว่า พ่อแม่และญาติพี่น้องของนักศึกษา ให้การสนับสนุนการเรียนพระคัมภีร์ของเขาหรือไม่?
o เห็นด้วย
o ไม่เห็นด้วย
o ไม่แน่ใจ เพราะ
5.ท่านเห็นว่านักศึกษามีคุณลักษณะฝ่ายวิญญาณ และของประทานดังต่อไปนี้ (โปรดใส่เครื่องหมาย ü ใน o ที่เหมาะสม)
รายการ
บุคลิกลักษณะ
1. นิสัยใจคอ อุปนิสัย
2. การเข้ากับคน
3. การปฏิบัติต่อเพศตรงข้าม
4. การแต่งตัว
5. ลักษณะการเป็นผู้นํา
6. การควบคุมอารมณ์
7. การใช้จ่ายเงิน

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ผลการประเมิน
ร่าเริง
o เรียบร้อย
o เงียบขรึม
ขยัน
o อดทน
o ขี้เกียจ
มารยาทดี
o ไม่ค่อยมีมารยาท
เชื่อฟังดี
o ไม่ค่อยเชื่อฟัง
ดี
o ปานกลาง
o เข้ายาก
พยายามเข้าหาคน
o ไม่พยายามเข้าหาคน
ต้อนรับคนดี
o ไม่ค่อยต้อนรับคน
วางตัวเหมาะสม
o ติดต่อใกล้ชิดมากไป
วางตัวไม่เหมาะสม
o ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
ดี
o พอใช้
o มากเกินไป
ไม่เหมาะกับกาละเทศะ
ดี
o พอใช้
o อ่อน
มีแนวโน้มจะเป็นผู้นําได้ดี
ไม่มีแนวโน้มจะเป็นผู้นํา
ดี
o ใจร้อน
หนักแน่น
o ไม่ดี
ตระหนี่ถี่เหนียว o ประหยัด o ฟุ่มเฟือย

คําชี้แจง

ชีวิตฝ่ายวิญญาณ
1. ความกระตือรือร้นฝ่ายวิญญาณ
2. การเข้าฝ้าพระเจ้าส่วนตัว
3. การอ่าน-ศึกษาพระคัมภีร์
4. การอธิษฐาน
5. ความเชื่อวางใจในพระเจ้า
6. การรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์
7. ความถ่อมตัว
8. ความตั้งใจในการรับใช้พระเจ้า
การทํางานรับใช้
1. การรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่าง ๆ
2. การตรงต่อเวลา
3. ความกระตือรือร้น
4. ความอดทน
5. การร่วมมือทํางานกับผู้อื่น
6. การเคารพเชื่อฟังคําแนะนํา
7. การทํางานให้สําเร็จ
8. ความเอาใจใส่ในการประกาศ
9. การเป็นพยานส่วนตัว
10. การเทศนา (ถ้าเคยทํา)
11. การสอนพระคัมภีร์ (ถ้าเคยทํา)
12. การนํานมัสการ (ถ้าเคยทํา)
13. การสอนเด็ก (ถ้าเคยทํา)

ดีมาก

ดี

พอใช้

อ่อน

คําชี้แจง

6. ท่านมีเหตุผลในการให้การรับรองและสนับสนุนนักศึกษาผู้นี้ เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอย่างไร มีอะไรเป็นจุดเด่นที่ท่าน
สังเกตเห็นและจุดอ่อนอะไรบ้างซึ่งจะต้องรับการปรับปรุงแก้ไข
7. ท่านคิดว่านักศึกษาผู้นี้เหมาะสมที่จะทํางานแบบไหนในอนาคต
o นักเทศน์ / ศิษยาภิบาล
o ด้านวรรณกรรม
o การประกาศนําวิญญาณ
o ด้านนักศึกษา / นักเรียน
o การสอนรวีฯ
o การรับใช้ในงานขององค์การ
o เป็นมิชชันนารี
o ยังไม่เห็นเด่นชัด
o อื่น ๆ
8. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้รับรอง ท่านสามารถช่วยนักศึกษาผู้นี้ในด้านใดบ้าง
o อธิษฐานเผื่อ
o สนับสนุนส่งเสริมให้คําแนะนํา
o ร่วมมือกับทางสถาบันฯในการรับทราบและช่วยแก้ปัญหา (ถ้ามี)
o สนับสนุนทางด้านการเงินเป็นจํานวน
บาท
ลงชื่อ
วันที่
/

o ด้านธุรการ
o ด้านอนุชน

/

ใบรับรองของคริสตจักร
เพื่อรับรองนักศึกษาที่จะสมัครเข้าศึกษาในพระคริสตธรรมกรุงเทพ
(

แผนกการศึกษาระบบทางไกล)

เรียน ผู้อํานวยการสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ
ด้วยทางคณะธรรมกิจหรือผู้ปกครองคริสตจักร

ตั้งอยู่เลขที่
ซอย
ถนน
ตําบล (แขวง)
อําเภอ (เขต)
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทร.
ได้พิจารณาความเหมาะสมและคุณสมบัติ
ของนักศึกษา คือ นาย/นาง/นางสาว
ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ที่สถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ มีมติตกลงกันในที่ประชุมเมื่อวันที่
เดือน
ค.ศ
.
เห็นว่า นาย/นางสาว
o เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการรับใช้คริสตจักร ในตําแหน่งหรือหน้าที่
o เป็นผู้ที่มีความสัตย์ซื่อ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นผูร้ ับใช้พระเจ้า
o เป็นผู้ที่สมควรได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมในด้านพระคริสตธรรม เพื่อที่จะมีส่วนช่วยคริสตจักร
ท้องถิ่นในอนาคต
o คณะธรรมกิจคริสตจักรมีความเห็นว่า ควรจะสนับสนุนและเสริมสร้างนักศึกษาผู้นี้ให้เรียนจบสําเร็จ
การศึกษา โดยการอธิษฐานเผื่อการเรียนของเขา และการถวายเงินตามความเหมาะสม
ข้อคิดเห็นอื่น ๆ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือในพระคริสต์
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

ประธานธรรมกิจ/
ผู้ปกครองคริสตจักร
ศิษยาภิบาล

ผู้ปกครอง
มัคนายก
กรรมการคริสจักร
(ต้องการลายเซ็นอย่างน้อยสุด 3 ชื่อ)

(ขอให้ส่งเอกสารนี้แนบมากับใบสมัคร)

