ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม
โรงเรียนคริสตศาสนศาสตรแบบติสต
Thailand Baptist Thelolgical Seminary
433 ซอยสวนพลู 8 (ซอยประสาทคอรท) ถนนสาทร 3 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.(02) 286-0793, 286-7281, 286-0766 โทรสาร (02) 679-4529

คุณสมบัติผูสมัคร
1. ตองเปนคริสเตียนที่รับศีลบัพติศมาแลวอยางนอย 2 ป และปจจุบันเปนสมาชิกสมบูรณของคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่ง
2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ป บริบูรณ
3. จบการศึกษาอยางต่ํามัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารประกอบการสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ใบสมัคร
ใบรับรองความประพฤติจากศิษยาภิบาล และผูรับใชที่รูจักทานมาอยางนอย 1 ป
ใบรับรองแพทย
รูปถายขนาด 2 นิ้ว 3 รูป ถายไวไมเกิน 6 เดือน
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาบัตรประชาชน
จดหมายรับรองการเปนสมาชิกและรับบัพติสมาจากทางคริสตจักร
ใบรายงานผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม
คําพยานการบังเกิดใหม และการทรงเรียกใหถวายตัวรับใชพระเจา (อยางนอย 1 หนากระดาษพิมพดีด)

ผูสมัครที่ประสงคจะพักในหอพัก ตองสงเอกสารดังตอไปนี้
1. ใบแจงเกี่ยวกับสภาพภาพทางดานการเงิน ในขณะที่กําลังศึกษาอยู
2. ใบรับรองแพทยจากแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลป พรอมทั้งรายงานผลเอกซเรยทรวงอกดวย

ผูสมัครจะตองเขาสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณตามเวลาที่โรงเรียนฯกําหนด
1. ระดับกลาง (B.Th.) สอบพระคัมภีร ความรูทั่วไป พื้นฐานความเชื่อ
2. ระดับสูง และ/ หรือ ภาคค่ํา (M.Div.) สอบพื้นฐานความเชื่อภาษาอังกฤษ (Grammar, Comprehension, Translation)

ขอแนะนําในการเขียนคําพยาน
1.
2.
3.
4.
5.

ทานมารับเชื่อพระเยซูไดอยางไร?
ชีวิตหลังจากรับเชื่อพระเยซูแลวไดรับการเปลี่ยนแปลงอยางไร?
ทําไมถึงไดตัดสินใจมาเรียนในโรงเรียนพระคริสตธรรม
เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจา
เมื่อทานเรียนจบโรงเรียนพระคริสตธรรมแลว ทานจะทําอะไรตอไป?

หมายเหตุ : ผูสมัครตองสงหลักฐานครบทุกประการ จึงถือวาการสมัครนั้นสมบูรณ โดยจะตองสงภายในวันที่___________________
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ใบสมัครเขาศึกษา
โรงเรียนคริสตศาสนศาสตรแบบติสต
433 ซอยสวนพลู 8 (ซอยประสาทคอรท) ถนนสาทร 3 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.(02) 286-0793, 286-7281, 286-0766 โทรสาร (02) 679-4529

วันที่________เดือน______________________________ค.ศ.____________  ภาคกลางวัน  ภาคค่ํา
ระดับ  พิเศษไมเก็บหนวยกิต ระดับ  B.Th.  MCS.  M.Div. ปการศึกษา____________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)_______________________________________________________________________________
เกิดวันที่__________เดือน_______________________ป____________เพศ____________  โสด  สมรส
ที่อยูปจจุบัน____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ โทร._____________________________________
อาชีพ___________________________________________สถานที่ทํางาน___________________________________________
________________________________________________________________โทร.___________________________________
ชื่อ-นามสกุลบิดา___________________________________________________อาชีพ________________________________
นับถือศาสนา__________________________________  มีชีวิต  เสียชีวิต
ชื่อ-นามสกุลมารดา_________________________________________________อาชีพ________________________________
นับถือศาสนา__________________________________  มีชีวิต  เสียชีวิต
คูสมรสชื่อ (นาย/นาง)______________________________________________ มีบุตร__________________คน
เปนสมาชิกคริสตจักร______________________________________________
(สังกัด  สหคริสตจักรแบบติสต  สหกิจคริสเตียน  สภาคริสตจักรภาค______  อื่นๆ____________________)
ที่อยู__________________________________________________________________________โทร._____________________
ศิษยาภิบาลชื่อ_______________________________ความรับผิดชอบของผูสมัครในคริสตจักร___________________________
ทานรับศีลบัพติศมาเมื่อวันที่______เดือน_____________________ป__________ณ___________________________________
ผูประกอบพิธีศีลบัพติศมาใหทานชื่อ_________________________________________________________________________
ประวัติการศึกษาของผูสมัคร
จบมัธยมตน ป___________ จากโรงเรียน___________________________________________________________________
จบมัธยมปลาย ป__________ จากโรงเรียน___________________________________________________________________
จบระดับอุดมศึกษา ป_______ จากวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย_______________________________________________________
คณะ________________________แผนก______________________________อื่นๆ____________________________________
ทานเคยผานการอบรมทางดานพระคัมภีรหรือไม  เคย
 ไมเคย
ถาเคย อบรมจาก______________________________________________________________________เมื่อป_____________
หลักสูตร______________________________________(ระยะเวลา) ไดวุฒิบัตร_____________________________________
ในกรณีที่ขาพเจาไดรับเขาเปนนักศึกษาของโรงเรียน ขาพเจาจะใหความรวมมือและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยาง
เครงครัด และจะรับผิดชอบหนาที่ของการเปนนักศึกษาอยางดีที่สุด ทั้งในดานการเรียน ชีวิต และการรับใชเพื่อถวายเกียรติแด
พระเจา

ลงชื่อ_______________________________ผูสมัคร

ลงชื่อ_______________________________ ผูปกครอง /ผูรับรอง /คูสมรส
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ใบรับรองความประพฤติจากศิษยาภิบาลของผูสมัคร
โรงเรียนคริสตศาสนศาสตรแบบติสต
433 ซอยสวนพลู 8 (ซอยประสาทคอรท) ถนนสาทร 3 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.(02) 286-0793, 286-7281, 286-0766 โทรสาร (02) 679-4529
ขาพเจา______________________________________ นามสกุล_______________________________________________
ศิษยาภิบาลคริสตจักร__________________________________________ที่อยู____________________________________________
________________________________________________________________โทรศัพท____________________________________
ขอใหการรับรองผูสมัครชื่อ_____________________________________________นามสกุล_________________________________
คําชี้แจง
1. ขอมูลตอไปนี้จะถูกใชในการพิจารณาผูสมัคร กรุณากรอกตามความเปนจริง
2. กรุณาสงใบรับรองนี้มายังโรงเรียนโดยตรง เพราะเปนเอกสารที่จะไมเปดเผยใหผูสมัครทราบ
1. ขาพเจาไดรูจักกับผูสมัครคนนี้มาเปนเวลานานกี่ปแลว
 นอยกวา 1 ป  1 - 3 ป  3 - 5 ป  มากกวา 5 ป  อื่นๆ ______________________
2. ขาพเจามีความ  แนใจ
ในเรื่องการบังเกิดใหมของผูสมัคร
 ไมแนใจ
เหตุผล__________________________________________________________________________________________________
3. คุณสมบัติของผูสมัครในการเขารับการอบรมในโรงเรียนคริสตศาสนศาสตรแบบติสต ขาพเจาเห็นวา
 เหมาะสม  ไมเหมาะสม
เหตุผล__________________________________________________________________________________________________
4. ในการสมัครเขาเรียนของผูสมัครครั้งนี้ ทางคริสตจักรขาพเจา  เห็นดวย  ไมเห็นดวย
เหตุผล__________________________________________________________________________________________________
5. จุดเดนของผูสมัครตามที่ทานรูจัก_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
6. จุดออนของผูสมัครตามที่ทานรูจัก___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับผูสมัคร
ดานจิตวิญญาณ

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ก. ดานความเชื่อ
ข. ดานความเขาใจพระวจนะของพระเจา
ค. สําแดงผลของพระวิญญาณ
ง. ดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจา
จ. ความเปนผูใหญฝายจิตวิญญาณ
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ดานความสัมพันธกับคริสจักร

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ก. รวมนมัสการสม่ําเสมอ
ข. ความรับผิดชอบงาน
ค. ความสัมพันธกับสมาชิกในคริสตจักร
ง. ความกระตือรือรนในการปรนนิบัติรับใช
จ. ความสามารถในการเปนพยาน
ฉ. ความสามารถในการสอน
ช. ความสามารถในการเปนผูนํา

ดานมนุษยสมั พันธ
ก. ความรับผิดชอบตอครอบครัว
ข. ความรวมมือกับผูอื่น
ค. การวางตัวกับเพื่อนตางเพศ

ดานบุคลิกภาพ
ก. การควบคุมอารมณ
ข. มีสามัญสํานึก
ค. ดานอุปนิสัยและการประพฤติ
ง. ดานการเชื่อฟง
จ. ดานความซื่อสัตย
ฉ. ดานการใชวาจา
ช. ดานวินัยชีวิต
ซ. ดานการตรงตอเวลา
ฌ. ดานการใชเงิน

7. ทานคิดวาผูสมัครมีของประทานดานใดบาง? (เลือกไดมากกวา 1 อยาง)
( ) การสอน
( ) การประกาศ
( ) การเปนพยาน
( ) การบริการ ( ) อภิบาลศิษย
( ) การเทศนา ( ) การรับใชงานองคกรและสถาบัน ( ) อื่นๆ ___________________________________________
8. ทานคิดวาผูสมัครมีความเหมาะสมที่จะทํางานแบบไหนในอนาคต (เลือกไดมากกวา 1 อยาง)
( ) ศิษยาภิบาล
( ) ผูประกาศ
( ) งานดานอนุชน
( ) วรรณกรรม
( ) คริสเตียนศึกษา ( ) การรับใชงานองคกรและสถาบัน ( ) อืน่ ๆ ___________________________________________
9. ขอแนะนําเพื่อการพัฒนาผูสมัคร_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ______________________________________
วันที่_______/_________________/______________
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ใบรับรองความประพฤติ
โรงเรียนคริสตศาสนศาสตรแบบติสต
433 ซอยสวนพลู 8 (ซอยประสาทคอรท) ถนนสาทร 3 เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทร.(02) 286-0793, 286-7281, 286-0766 โทรสาร (02) 679-4529
ขาพเจา______________________________________________ นามสกุล___________________________________________
ที่อยู____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________เบอรโทรศัพท___________________________
ขอใหการรับรองผูสมัครชื่อ_______________________________นามสกุล___________________________________________
มีความสัมพันธกับผูสมัครในฐานะ____________________________________________________________________________
มีตําแหนงในคริสตจักรคือ____________________________________________ที่คริสตจักร_____________________________
คําชี้แจง
1. ขอมูลตอไปนี้จะถูกใชในการพิจารณาผูสมัคร กรุณากรอกตามความเปนจริง
2. กรุณาสงใบรับรองนี้มายังโรงเรียนโดยตรง เพราะเปนเอกสารที่จะไมเปดเผยใหผูสมัครทราบ
1. ขาพเจาไดรูจักกับผูสมัครคนนี้มาเปนเวลานานกี่ปแลว
( ) นอยกวา 1 ป ( ) 1-3 ป ( ) 3-5 ป
( ) มากกวา 5 ป ( ) อื่นๆ ________________________
2. ขาพเจามีความ ( ) แนใจ
ในเรื่องการบังเกิดใหมของผูสมัคร
( ) ไมแนใจ
เหตุผล__________________________________________________________________________________________________
3. คุณสมบัติของผูสมัครในการเขารับการอบรมในโรงเรียนคริสตศาสนศาสตรแบบติสต ขาพเจาเห็นวา
( ) เหมาะสม
( ) ไมเหมาะสม
เหตุผล__________________________________________________________________________________________________
4. ในการสมัครเขาเรียนของผูสมัครครั้งนี้ ทางคริสตจักรขาพเจา ( ) เห็นดวย ( ) ไมเห็นดวย
เหตุผล______________________________________________________________________________________________
5. จุดเดนของผูสมัครตามที่ทานรูจัก______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
6. จุดออนของผูสมัครตามที่ทานรูจัก_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับผูสมัคร
ดานจิตวิญญาณ

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ก. ดานความเชื่อ
ข. ดานความเขาใจพระวจนะของพระเจา
ค. สําแดงผลของพระวิญญาณ
ง. ดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจา
จ. ความเปนผูใหญฝายจิตวิญญาณ
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ดานความสัมพันธกับคริสตจักร
ก. รวมนมัสการสม่ําเสมอ
ข. ความรับผิดชอบงาน
ค. ความสัมพันธกับสมาชิกในคริสตจักร
ง. ความกระตือรือรนในการปรนนิบัติรับใช
จ. ความสามารถในการเปนพยาน
ฉ. ความสามารถในการสอน
ช. ความสามารถในการเปนผูนํา

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ดานมนุษยสมั พันธ

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ก. ความรับผิดชอบตอครอบครัว
ข. ความรวมมือกับผูอื่น
ค. การวางตัวกับเพื่อนตางเพศ

ดานบุคลิกภาพ

ก. การควบคุมอารมณ
ข. มีสามัญสํานึก
ค. ดานอุปนิสัยและการประพฤติ
ง. ดานการเชื่อฟง
จ. ดานความซื่อสัตย
ฉ. ดานการใชวาจา
ช. ดานวินัยชีวิต
ซ. ดานการตรงตอเวลา
ฌ. ดานการใชเงิน
7. ทานคิดวาผูสมัครมีของประทานดานใดบาง? (เลือกไดมากกวา 1 อยาง)
( ) การสอน
( ) การประกาศ
( ) การเปนพยาน
( ) การบริการ ( ) อภิบาลศิษย
( ) การรับใชงานองคกรและสถาบัน
( ) อื่นๆ ___________________________________________________
8. ทานคิดวาผูสมัครมีความเหมาะสมที่จะทํางานแบบไหนในอนาคต (เลือกไดมากกวา 1 อยาง)
( ) ศิษยาภิบาล
( ) ผูประกาศ
( ) งานดานอนุชน
( ) วรรณกรรม
( ) คริสเตียนศึกษา ( ) การรับใชงานองคกรและสถาบัน ( ) อื่นๆ ____________________________________
9. ขอแนะนําเพื่อการพัฒนาผูสมัคร______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
10. อื่นๆ ___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ______________________________________
วันที่_______/_________________/______________

6

