คำแนะนำก่อนท่ำนจะกรอกแบบฟอร์ม สมัครเป็ นนักศึกษำระดับตรี ,โท และประกำศนียบัตร
เรำมีควำมยินดีที่ท่ำนสนใจจะสมัครเป็ นนักศึกษำของพระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
ท่ำนสำมำรถเลือกเอำตำมควำมเป็ นอยูข่ องนักศึกษำซึ่ งขึ้นอยูก่ บั กำรศึกษำสำมัญและเป้ ำหมำยในกำรรับใช้พระเจ้ำ
เนื่องด้วยว่ำใบสมัครนี้ มีหลำยตอนด้วยกัน จึงขอแนะนำที่จะให้ท่ำนอ่ำนใบสมัครทั้งหมดก่อนที่ท่ำนจะ
กรอกข้อควำมในใบสมัคร
เอกสำรที่ท่ำนจะต้องเตรี ยมและส่ งไปให้เรำพิจำรณำ มีดงั ต่อไปนี้
____ 1. ใบสมัคร ( แบบฟอร์ มที่ 1 )
____ 2. ใบรับรองแพทย์
____ 3. สำเนำทะเบียนบ้ำน
____ 4. สำเนำบัตรประชำชน
____ 5. สำเนำประกำศนียบัตร หรื อ วุฒิบตั ร จำกโรงเรี ยนสำมัญ (C.Min/ตรี ) และปริ ญญำตรี ทวั่ ไป จะต้องมีเกรดเฉลี่ย
2.0 ขึ้นไป (โท)
____ 6. รู ปถ่ำย 2 นิ้ว 1 ใบ
____ 7. ใบรับรองควำมประพฤติผสู ้ มัคร จำก 2 ท่ำน ( แบบฟอร์ มที่ 2 )
(ทุกคนรับรองได้ ยกเว้น บิดำ มำรดำ ญำติพี่นอ้ ง และคู่รัก)
____ 8. คำรับรองสัญญำทุนกำรศึกษำ ( แบบฟอร์ มที่ 3 )
____ 9. คำพยำนส่ วนตัว โดยละเอียด ประมำณ 2 หน้ำกระดำษ ให้กล่ำวถึงกำรรับเชื่อพระเยซูเกิดขึ้นอย่ำงไร
เมื่อไร กำรดำเนินชีวิตคริ สเตียนปั จจุบนั กำรทรงเรี ยกของพระเจ้ำเป็ นอย่ำงไร จึงอยำกมำศึกษำที่ พ.พ.ท.
มีเป้ ำหมำยในชีวิตอย่ำงไร เป็ นต้น
____ 10. ใบแจ้งผลกำรเรี ยน สำหรับผูท้ ี่เคยเรี ยนพระคัมภีร์ระดับตรี มำแล้วโดยมีเกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป
____ 11. ใบรับรองจำกคริ สตจักร ( แบบฟอร์ มที่ 4 )
____ 12. ค่ำสมัคร 100 บำท
(ทำง พ.พ.ท. จะไม่พิจำรณำใบสมัคร จนกว่ำจะได้รับเอกสำรครบถ้วนจำกท่ำน และจำกผูร้ ับรองควำมประพฤติผสู ้ มัคร 2 ท่ำน)

หมำยเหตุ
ให้ท่ำนทำเครื่ องหมำย  หน้ำข้อต่ำง ๆ เพื่อแสดงว่ำมีเอกสำรนี้ครบแล้ว และส่ งเอกสำรดังกล่ำว
มำยังสถำบันพระคริ สตธรรมเพ็นเทคอส (ใบนี้ ให้ท่ำนเก็บรักษำ เพื่อเป็ นหลักฐำนของท่ำนเอง)
กรุ ณำส่ งเงิน 100 บำท เป็ นค่ำใบสมัคร มำทำงธนำณัติ สั่งจ่ำยไปรษณี ยอ์ ุดมสุ ข ตู ้ ป.ณ. 2 กทม. 10261
ในนำมของ ฝ่ ำยวิชำกำรพระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย เพื่อท่ำนไม่ตอ้ งรอนำน ทำง พ.พ.ท. ขอแนะนำ
ให้ท่ำนสมัครตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อควำมสะดวกทั้งสองฝ่ ำยแต่วนั สุ ดท้ำยที่ พ.พ.ท. จะรับพิจำรณำใบสมัครของท่ำน คือ
วันที่ 30 เมษำยำน ภำคเรี ยนที่หนึ่ง และ7 วันก่อนเปิ ดภำคเรี ยนสองสำหรับท่ำนที่สมัครในภำคเรี ยนสอง เมื่อ
พิจำรณำใบสมัครของท่ำนแล้ว พ.พ.ท. จะแจ้งให้ท่ำนทรำบผลกำรพิจำรณำนั้น ๆ
หำก พ.พ.ท. ได้รับพิจำรณำใบสมัครของท่ำนแล้ว เห็นสมควรที่จะรับท่ำนทำง พ.พ.ท. จะแจ้งให้ท่ำน
ทรำบ ถึงวันเข้ำลงทะเบียนและวันสอบควำมรู ้ พระคัมภีร์เดิม/ใหม่ ควำมรู ้ภำษำไทยและอังกฤษ ในวันลงทะเบียน

พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
THAILAND PENTECOSTAL SEMINARY
195 ซ.วชิรธรรม 34 สุ ขมุ วิท 101/1 พระโขนง กทม. 10260
ตู้ ป.ณ. 2 อุดมสุ ข กทม. 10261
โทร. 02-3993833, 08-1308-5202 โทร/แฟกซ์ 02-7489503

ติดรู ปผูส้ มัคร 2”

แบบฟอร์ มที่ 1
ใบสมัครเข้ำเป็ นนักศึกษำปี ที่ _____
วันที่ ______ เดือน _____________ ปี ______
บัตรประชำชนเลขที่ ____________________
ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว________________________ นำมสกุล______________________ อำยุ ___________ปี
FIRST NAME __________________________________ LAST NAME ____________________________
ปั จจุบนั อยูบ่ ำ้ นเลขที่ _______ หมู่ที่ ____ ตรอก/ซอย________________________ ถนน ________________
ตำบล __________________ อำเภอ _________________ จังหวัด __________________ รหัส ____________
เกิดวันที่ _________ เดือน _______________ ปี _______ เชื้อชำติ ______________ สัญชำติ _____________
เป็ นคริ สเตียนโดยมีกำรบังเกิดใหม่และได้รับเชื่ อพระเยซู คริ สต์เมื่อเดือน __________________ ปี __________
ได้รับบัพติสมำในน้ ำเมื่อเดือน _____________________ ปี _____________
เป็ นสมำชิกคริ สตจักร __________________________ เลขที่ __________ ถนน _____________________
ตำบล __________________ อำเภอ _________________ จังหวัด ____________________ รหัส __________
โทรศัพท์ (คริ สตจักร)__________________________ โทรศัพท์ (ผูส้ มัคร) ____________________________
E-mail_________________________________________________________________________________
กำรศึกษำสำมัญ
สำเร็ จกำรศึกษำสำมัญชั้นสู งสุ ดจำก ______________________________________________________
ระดับกำรศึกษำ ____________________________________________ เมื่อปี __________________________
ขณะนี้กำลังศึกษำอยูท่ ี่ _______________________________________________ ชั้น ___________________
แผนก/หลักสู ตร __________________________________________________________________________
นอกจำกจบกำรศึกษำสำมัญแล้ว ท่ำนเคยจบกำรศึกษำด้ำนใดบ้ำง ที่ไหน และนำนเท่ำไร
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
กำรทำงำน
เคยทำงำนที่ _______________________________________________________________________
จำกปี ___________ ถึงปี _____________ ตำแหน่ง _____________________

เคยทำงำนที่ _______________________________________________________________________
จำกปี ___________ ถึงปี _____________ ตำแหน่ง _____________________
นักศึกษำประจำ/พิเศษ
ข้ำพเจ้ำขอสมัครเป็ นนักศึกษำ ประจำ

ข้ำพเจ้ำขอสมัครเป็ นนักศึกษำ พิเศษ
 (เรี ยนบำงวิชำเท่ำนั้น)
ข้ำพเจ้ำขอพักที่โรงเรี ยน
 ( นักศึกษำพิเศษไม่มีสิทธิ์ พกั ที่โรงเรี ยน)
ข้ำพเจ้ำขอพักที่บำ้ นส่ วนตัว

ข้ำพเจ้ำขอสมัครเข้ำเป็ นนักศึกษำพิเศษภำคค่ำ

ครอบครัว
ชื่อบิดำ ____________________________ นำมสกุล _____________________ อำชีพ __________________
ศำสนำ ____________________________ มีชีวติ อยูห่ รื อไม่ _______________โทรศัพท์_________________
ชื่อมำรดำ __________________________ นำมสกุล _____________________ อำชีพ ___________________
ศำสนำ ____________________________ มีชีวติ อยูห่ รื อไม่ _______________โทรศัพท์_________________
ที่อยู่ (บิดำ มำรดำ) _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ในครอบครัวมีพี่นอ้ ง ___________ คน ท่ำนเป็ นคนที่ ________________ ในครอบครัว
บิดำมำรดำ
 อยูด่ ว้ ยกัน
 หย่ำกัน
 แยกกันอยู่
กำรสมรส
ท่ำนเป็ น  โสด
 แต่งงำนแล้ว
 แยกกันอยู่
 หย่ำแล้ว
 หม้ำย
ถ้ำสมรสแล้ว สำมีชื่อ _________________________________ ภรรยำชื่อ _____________________________
มีบุตรชำย ____ คน
บุตรหญิง ____ คน
บุตรคนโตอำยุ ____ ปี
ถ้ำหย่ำแล้ว หย่ำเมื่อปี ________
ท่ำนมีคู่รักหรื อคู่หมั้นหรื อยัง _______________ ท่ำนได้หมั้นแล้วหรื อยัง _________________
กำรเงิน
ท่ำนมีพนั ธะทำงหนี้สินอยูห่ รื อไม่ _________ (ถ้ำมี)
จำนวนเงิน _______________________ บำท
ถ้ำท่ำนเป็ นหนี้ ต่อบุคคลใด ท่ำนกำลังชำระหนี้สินอย่ำงไร (ขออธิ บำย)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ใครจะรับผิดชอบทุนกำรศึกษำของท่ำน (หำกท่ำนจะรับผิดชอบตนเอง ใส่ ชื่อท่ำนลงไป)
ชื่อ ___________________________________ เท่ำไร ______________ %
ที่อยู่ _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________โทรศัพท์____________________

หำกท่ำนยังคงขำดทุนกำรศึกษำบำงส่ วน ท่ำนจะให้ใครรับผิดชอบจำนวนเงินที่ขำดอยูน่ ้ นั และอย่ำงไร
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
สุ ขภำพ
ท่ำนต้องกินยำประจำหรื อไม่ _____________
ถ้ำต้องกินยำ เพื่อรักษำโรคอะไร _______________________________________________________
ท่ำนมีปัญหำทำงด้ำนสุ ขภำพหรื อโรคประจำตัวอยูห่ รื อไม่ __________ ถ้ำมีขออธิบำย
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
สำหรับผูช้ ำย
ท่ำนผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้วหรื อยัง ___________
ท่ำนจะต้องรับรำชกำรเป็ นทหำรเมื่อไร __________
ส่ วนตัว
ท่ำนมีควำมสำมำรถด้ำนใดบ้ำง
 ดนตรี
 ร้องเพลง
 นำประชุม
 นำเซลล์
 เทศนำ
 เป็ นพยำน
 กำรประกำศ
 พี่เลี้ยง
 สอนเด็ก
 คอมพิวเตอร์
 แสดงละคร
 ผูช้ ่วย
ท่ำนมีควำมสำมำรถพิเศษอื่น ๆ คือ _____________________________________________________
ท่ำนคิดว่ำท่ำนมีของประทำนอะไรบ้ำง __________________________________________________
ท่ำนเคยอ่ำนพระคัมภีร์เก่ำและใหม่ตลอดทั้งเล่มแล้วหรื อยัง ______________กี่ครั้ง ______________
ท่ำนเคยเป็ นพยำนจนนำเพื่อนหรื อญำติมำเชื่ อพระเยซูคริ สต์แล้วหรื อยัง ___________ กี่คน ________
ท่ำนขอสมัครเพื่อศึกษำในหลักสู ตร
 ประกำศนียบัตร พันธกรคริ สตจักร (C.Min) หลักสู ตร 1 ปี
 คริ สตศำสนศำสตร์ศึกษำ (ตรี ) สำขำศำสนศำสตร์ หลักสู ตร 4 ปี
 คริ สตศำสนศำสตร์ ศึกษำ (โท) สำขำพันธกิจ หลักสู ตร 1 ปี (จบพระคัมภีร์ระดับตรี )
 คริ สตศำสนศำสตร์ศึกษำ (โท) สำขำพันธกิจ หลักสู ตร 2 ปี (จบปริ ญญำตรี ทวั่ ไป)
ข้ำพเจ้ำขอให้คำสัญญำว่ำ ข้อควำมข้ำงบนนี้ถูกต้อง และโดยพระคุณและควำมรักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำตั้งใจที่จะศึกษำพระคำของพระเจ้ำ ยอมรับกำรฝึ กฝนด้วยควำมถ่อมใจลงและยินดีที่จะเชื่อฟัง
ระเบียบและข้อปฏิบตั ิ ที่พระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทยได้กำหนดไว้ เพื่อเตรี ยมตัวให้
พร้อมเสมอในกำรรับใช้พระเจ้ำตำมกำรทรงนำของพระองค์ และได้ ส่งค่ าสมัคร 100 บาทมาแล้ว
ลงชื่อ ____________________________
ตัวบรรจง _________________________

แบบฟอร์ มที่ 2
ใบรับรองควำมประพฤติผสู้ มัคร
พระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
ข้ำพเจ้ำ ___________________________________________________________ อำยุ ______________________ ปี
ที่อยู่ _________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์_________________________________E-mail________________________________________________
ขอให้กำรรับรองผูส้ มัครชื่อ _______________________________ มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะ_____________________
ตำแหน่งในคริ สตจักร ____________________________________ ที่คริ สตจักร _____________________________
ขอให้กรอกข้อควำมนี้โดยละเอียด ขีดเครื่ องหมำยในช่องที่ตรงกับควำมจริ งที่สุด และอธิ บำยเพิ่มเติมถ้ำต้องกำร
1. ท่ำนรู ้จกั กับผูส้ มัครนี้เป็ นเวลำนำนกี่ปีแล้ว
 น้อยกว่ำ 1 ปี
 2-4 ปี
 5-7 ปี
 มำกกว่ำ 8 ปี
2. ตำมที่ท่ำนสังเกตและพิจำรณำอย่ำงละเอียดแล้ว เห็นว่ำผูส้ มัครผูน้ ้ ีเป็ นคนที่กลับใจบังเกิดใหม่แล้ว
 ใช่
 ไม่
 ไม่แน่ใจ
ท่ำนมีเหตุผลอย่ำงไร _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. ท่ำนคิดว่ำผูส้ มัครผูน้ ้ ีเป็ นผูท้ ี่ได้รับกำรทรงเรี ยก เหมำะสมกับกำรเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้ำหรื อไม่
 เหมำะสม
 ไม่เหมำะสม
 ไม่แน่ใจ
เหตุผล ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. ท่ำนคิดว่ำ พ่อ แม่ และญำติพี่นอ้ งของผูส้ มัคร จะให้กำรสนับสนุนกำรเรี ยนพระคัมภีร์ของเขำหรื อไม่
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่แน่ใจ เพรำะ___________________
 ยินดีสนับสนุนทำงกำรเงิน  ยินดีสนับสนุนในกำรอธิ ษฐำนเผื่อ  อื่น ๆ
5. ท่ำนเห็นว่ำ ผูส้ มัคร มีคุณลักษณะฝ่ ำยวิญญำณ และของประทำนดังต่อไปนี้
รำยกำรประเมินผล
ผลกำรประเมินผล
คำชี้แจง
ก.บุคลิกลักษณะ
1. นิสยั ใจคอ อุปนิสยั
2. กำรเข้ำกับคน

3. กำรแต่งกำย
4. กำรปฏิบตั ิตอ่ เพศตรงข้ำม

 ร่ ำเริ ง
 เรี ยบร้อย  เงียบขรึ ม
 ขยัน
 อดทน  ขี้เกียจ
 มำรยำทดี  เชื่อฟังดี  ไม่เชื่อฟัง
 เข้ำง่ำย
 ปำนกลำง  เข้ำยำก
 พยำยำมเข้ำหำคน
 ไม่พยำยำมเข้ำหำคน
 ต้อนรับดี
 ไม่ค่อยต้อนรับคน
 ดี
 พอใช้  อ่อน
แต่งมำกไป  แต่งไม่เหมำะสมกับกำลเทศะ
 วำงตัวเหมำะสม
 ติดต่อใกล้ชิดเกินไป
 วำงตัวไม่เหมำะสมคือ ________________________
______________________________________________

5. ลักษณะกำรเป็ นผูน้ ำ

6. กำรควบคุมอำรมณ์
7. กำรใช้จ่ำยเงินทอง

ข.ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ
1. ควำมกระตือรื อร้นฝ่ ำยวิญญำณ
2. กำรเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำส่วนตัว
3. กำรศึกษำพระคัมภีร์ส่วนตัว
4. กำรอธิษฐำน
5. ควำมเชื่อวำงใจในพระเจ้ำ
6. กำรรักษำชีวติ ให้บริ สุทธิ์
7. ควำมถ่อมตัว
8. ควำมตั้งใจในกำรรับใช้พระเจ้ำ
ค. การทางานรับใช้
1. กำรรับผิดชอบต่อหน้ำที่ต่ำง ๆ
2. กำรรับผิดชอบต่อเวลำ
3. ควำมกระตือรื อร้น
4. ควำมคิดริ เริ่ ม, กำรสร้ำงสรรค์
5. ควำมเพียรพยำยำม
6. กำรร่ วมมือทำงำนกับผูอ้ ื่น
7. กำรเคำรพเชื่อฟังข้อเสนอแนะ
8. กำรทำงำนกับเยำวชน
9. กำรเทศนำ
10. กำรสอนพระคัมภีร์
11. กำรเป็ นพยำนส่วนตัว
12. กำรเยีย่ มเยียน
13. ควำมเอำใจใส่ในกำรประกำศ
14. กำรวำงโครงกำรส่วนตัวล่วงหน้ำ

 ดีมำก
 พอใช้  อ่อน
 มีแนวโน้มจะเป็ นผูน้ ำได้ดี
 ไม่มีแนวโน้มที่จะเป็ นผูน้ ำ
 ดีมำก  ใจร้อน  หนักแน่น  ไม่ดี
 ประหยัดพอเหมำะ  ไม่ระวัง
 ฟุ่ มเฟื อย
ดีมำก

ดี

พอใช้

ไม่ดี

6. ท่ำนมีเหตุผลในกำรให้กำรรับรองและสนับสนุนผูส้ มัครผูน้ ้ ีเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้ำอย่ำงไร มีอะไร
เป็ นจุดเด่นที่ท่ำนสังเกตเห็น และเขำมีจุดอ่อนอะไรบ้ำงซึ่ งจะต้องรับกำรปรับปรุ งแก้ไข
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. ท่ำนคิดว่ำผูส้ มัครผูน้ ้ ีเหมำะสมที่จะทำงำนแบบไหนในอนำคต
 นักเทศน์/ศิษยำภิบำล  วรรณกรรม  รับผิดชอบในคริ สตจักร
 กำรประกำศนำวิญญำณ

ไม่ทรำบ

 ด้ำนนักศึกษำ/นักเรี ยน  กำรสอนรวีฯ  กำรรับใช้ในงำนขององค์กำร  กำรประกำศกับชำวเขำ
 งำนด้ำนอนุชน
 ยังไม่เห็นเด่นชัด
 อื่น ๆ
8. ในฐำนะที่ท่ำนเป็ นผูร้ ับรอง ท่ำนสำมำรถช่วยผูส้ มัครผูน้ ้ ีในด้ำนใดบ้ำง
 อธิ ษฐำนเผื่อเสมอ  สนับสนุนทำงด้ำนกำรเงินเป็ นจำนวน ........... บำท  อื่น ๆ
 สนับสนุนส่ งเสริ มให้คำแนะนำ  ร่ วมมือกับโรงเรี ยนในกำรรับทรำบ  ช่วยแก้ปัญหำ (ถ้ำมี)
9. ข้ำพเจ้ำมีเหตุผล และข้อเสนออื่น ๆ ที่จะแนะนำโดยส่ วนตัวดังต่อไปนี้
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ลงชื่อ _______________________
วันที่ ________________________
กรุ ณาส่ งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ ายวิชาการ พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย 195 อุดมสุ ข 37 ถ.สุ ขุมวิท 103
บางจาก พระโขนง กทม. 10260

แบบฟอร์ มที่ 2
ใบรับรองควำมประพฤติผสู้ มัคร
พระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
ข้ำพเจ้ำ ___________________________________________________________ อำยุ ______________________ ปี
ที่อยู่ __________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์_________________________________E-mail________________________________________________
ขอให้กำรรับรองผูส้ มัครชื่อ _______________________________ มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะ_____________________
ตำแหน่งในคริ สตจักร ____________________________________ ที่คริ สตจักร _____________________________
ขอให้กรอกข้อควำมนี้โดยละเอียด ขีดเครื่ องหมำยในช่องที่ตรงกับควำมจริ งที่สุด และอธิ บำยเพิ่มเติมถ้ำต้องกำร
2. ท่ำนรู ้จกั กับผูส้ มัครนี้เป็ นเวลำนำนกี่ปีแล้ว
 น้อยกว่ำ 1 ปี
 2-4 ปี
 5-7 ปี
 มำกกว่ำ 8 ปี
2. ตำมที่ท่ำนสังเกตและพิจำรณำอย่ำงละเอียดแล้ว เห็นว่ำผูส้ มัครผูน้ ้ ีเป็ นคนที่กลับใจบังเกิดใหม่แล้ว
 ใช่
 ไม่
 ไม่แน่ใจ
ท่ำนมีเหตุผลอย่ำงไร _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. ท่ำนคิดว่ำผูส้ มัครผูน้ ้ ีเป็ นผูท้ ี่ได้รับกำรทรงเรี ยก เหมำะสมกับกำรเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้ำหรื อไม่
 เหมำะสม
 ไม่เหมำะสม
 ไม่แน่ใจ
เหตุผล ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. ท่ำนคิดว่ำ พ่อ แม่ และญำติพี่นอ้ งของผูส้ มัคร จะให้กำรสนับสนุนกำรเรี ยนพระคัมภีร์ของเขำหรื อไม่
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่แน่ใจ เพรำะ___________________
 ยินดีสนับสนุนทำงกำรเงิน  ยินดีสนับสนุนในกำรอธิ ษฐำนเผื่อ  อื่น ๆ
5. ท่ำนเห็นว่ำ ผูส้ มัคร มีคุณลักษณะฝ่ ำยวิญญำณ และของประทำนดังต่อไปนี้
รำยกำรประเมินผล
ผลกำรประเมินผล
คำชี้แจง
ก.บุคลิกลักษณะ
1. นิสยั ใจคอ อุปนิสยั
2. กำรเข้ำกับคน

3. กำรแต่งกำย
4. กำรปฏิบตั ิตอ่ เพศตรงข้ำม

 ร่ ำเริ ง
 เรี ยบร้อย  เงียบขรึ ม
 ขยัน
 อดทน  ขี้เกียจ
 มำรยำทดี  เชื่อฟังดี  ไม่เชื่อฟัง
 เข้ำง่ำย
 ปำนกลำง  เข้ำยำก
 พยำยำมเข้ำหำคน
 ไม่พยำยำมเข้ำหำคน
 ต้อนรับดี
 ไม่ค่อยต้อนรับคน
 ดี
 พอใช้  อ่อน
แต่งมำกไป  แต่งไม่เหมำะสมกับกำลเทศะ
 วำงตัวเหมำะสม
 ติดต่อใกล้ชิดเกินไป
 วำงตัวไม่เหมำะสมคือ ________________________
______________________________________________

5. ลักษณะกำรเป็ นผูน้ ำ

6. กำรควบคุมอำรมณ์
7. กำรใช้จ่ำยเงินทอง

ข.ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ
1. ควำมกระตือรื อร้นฝ่ ำยวิญญำณ
2. กำรเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำส่วนตัว
3. กำรศึกษำพระคัมภีร์ส่วนตัว
4. กำรอธิษฐำน
5. ควำมเชื่อวำงใจในพระเจ้ำ
6. กำรรักษำชีวติ ให้บริ สุทธิ์
7. ควำมถ่อมตัว
8. ควำมตั้งใจในกำรรับใช้พระเจ้ำ
ค. การทางานรับใช้
1. กำรรับผิดชอบต่อหน้ำที่ต่ำง ๆ
2. กำรรับผิดชอบต่อเวลำ
3. ควำมกระตือรื อร้น
4. ควำมคิดริ เริ่ ม, กำรสร้ำงสรรค์
5. ควำมเพียรพยำยำม
6. กำรร่ วมมือทำงำนกับผูอ้ ื่น
7. กำรเคำรพเชื่อฟังข้อเสนอแนะ
8. กำรทำงำนกับเยำวชน
9. กำรเทศนำ
10. กำรสอนพระคัมภีร์
11. กำรเป็ นพยำนส่วนตัว
12. กำรเยีย่ มเยียน
13. ควำมเอำใจใส่ในกำรประกำศ
14. กำรวำงโครงกำรส่วนตัวล่วงหน้ำ

 ดีมำก
 พอใช้  อ่อน
 มีแนวโน้มจะเป็ นผูน้ ำได้ดี
 ไม่มีแนวโน้มที่จะเป็ นผูน้ ำ
 ดีมำก  ใจร้อน  หนักแน่น  ไม่ดี
 ประหยัดพอเหมำะ  ไม่ระวัง
 ฟุ่ มเฟื อย
ดีมำก

ดี

พอใช้

ไม่ดี

6. ท่ำนมีเหตุผลในกำรให้กำรรับรองและสนับสนุนผูส้ มัครผูน้ ้ ีเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้ำอย่ำงไร มีอะไร
เป็ นจุดเด่นที่ท่ำนสังเกตเห็น และเขำมีจุดอ่อนอะไรบ้ำงซึ่ งจะต้องรับกำรปรับปรุ งแก้ไข
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. ท่ำนคิดว่ำผูส้ มัครผูน้ ้ ีเหมำะสมที่จะทำงำนแบบไหนในอนำคต
 นักเทศน์/ศิษยำภิบำล  วรรณกรรม  รับผิดชอบในคริ สตจักร
 กำรประกำศนำวิญญำณ

ไม่ทรำบ

 ด้ำนนักศึกษำ/นักเรี ยน  กำรสอนรวีฯ  กำรรับใช้ในงำนขององค์กำร  กำรประกำศกับชำวเขำ
 งำนด้ำนอนุชน
 ยังไม่เห็นเด่นชัด
 อื่น ๆ
8. ในฐำนะที่ท่ำนเป็ นผูร้ ับรอง ท่ำนสำมำรถช่วยผูส้ มัครผูน้ ้ ีในด้ำนใดบ้ำง
 อธิ ษฐำนเผื่อเสมอ  สนับสนุนทำงด้ำนกำรเงินเป็ นจำนวน ........... บำท  อื่น ๆ
 สนับสนุนส่ งเสริ มให้คำแนะนำ  ร่ วมมือกับโรงเรี ยนในกำรรับทรำบ  ช่วยแก้ปัญหำ (ถ้ำมี)
9. ข้ำพเจ้ำมีเหตุผล และข้อเสนออื่น ๆ ที่จะแนะนำโดยส่ วนตัวดังต่อไปนี้
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ลงชื่อ _______________________
วันที่ ________________________
กรุ ณาส่ งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ ายวิชาการ พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย 195 อุดมสุ ข 37 ถ.สุ ขุมวิท 103
บางจาก พระโขนง กทม. 10260

แบบฟอร์ มที่ 3
คารับรองสั ญญาทุนการศึกษา
ในกรณี นักศึกษา มีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้ ทุนการศึกษา หรื อค่ าเล่ าเรี ยน แก่ นักศึกษา
วันที่ ______________________
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ________________________ นำมสกุล ____________________________
อยูบ่ ำ้ นเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ตรอก/ซอย __________ ถนน ____________ ตำบล ____________
อำเภอ ________________ จังหวัด __________________ รหัส _________ โทรศัพท์ ____________
E-mail____________________________________________________________________________
ขอสัญญำว่ำจะสนับสนุนในด้ำนกำรเงิน ระหว่ำงที่ นำย/นำง/นำงสำว __________________________
เป็ นนักศึกษำปี ที่_________ ภำคเรี ยนที่ ____ ของพระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
ข้ำพเจ้ำขอรับรองค่ำใช้จ่ำยเป็ นจำนวนเงิน__________บำท (ซึ่งเป็ น________ % ของกำรเล่ำเรี ยน)
ในกำรเรี ยนสำหรับภำคเรี ยนที่________ ของปี กำรศึกษำ__________

ลงชื่อผูค้ ้ ำประกัน ___________________
(ตัวบรรจง) _______________________

แบบฟอร์ มที่ 4
ใบรับรองของคริสตจักร
เพื่อรับรองผูส้ มัครที่จะสมัครเข้ำศึกษำในพระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
เรี ยน ผูอ้ ำนวยกำรพระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
ด้วยทำงคณะธรรมกิจหรื อผูป้ กครองของคริ สตจักร _________________________________
ตั้งอยูท่ ี่ __________________ ถนน ___________________________ ตำบล ___________________
อำเภอ _______________ จังหวัด ___________________โทรศัพท์___________________________
E-mail____________________________________________________________________________
ได้พิจำรณำควำมเหมำะสมและคุณสมบัติของผูส้ มัคร ชื่อ ___________________________________
ที่จะสมัครเข้ำเป็ นนักศึกษำในพระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย มีมติตกลงกันในที่ประชุม
เมื่อวันที่ ___________________ เห็นว่ำผูส้ มัคร
 เป็ นผูท้ ี่มีควำมรับผิดชอบในกำรรับใช้ในตำแหน่ง ______________________ (ถ้ำมี)
 เป็ นผูท้ ี่มีควำมสัตย์ซื่อและมีควำมเหมำะสมที่จะเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้ำ
 เป็ นผูท้ ี่มีของประทำนในกำรสัง่ สอนและกำรเป็ นผูน้ ำของคริ สตจักร
 เป็ นผูท้ ี่สมควรได้รับกำรฝึ กฝนเพิ่มเติมในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม เพื่อที่จะกลับไป
ช่วยเหลือคริ สตจักรท้องถิ่นในอนำคต
 คณะธรรมกิจคริ สตจักรมีควำมเห็นว่ำ ควรจะสนับสนุนและเสริ มสร้ำงผูส้ มัครผูน้ ้ ี
ให้เรี ยนจนสำเร็ จกำรศึกษำ โดยกำรถวำยเงินและอธิ ษฐำนเผือ่ กำรเรี ยนของเขำ
ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ______________________________________________________
___________________________________________________________________
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือในพระคริ สต์
ลงชื่อ ________________________ ประธำนธรรมกิจ/ผูป้ กครองคริ สตจักร
ลงชื่อ ________________________ ศิษยำภิบำล
ลงชื่อ ________________________ ผูป้ กครอง
ลงชื่อ ________________________ มัคนำยก
ลงชื่อ ________________________ กรรมกำรคริ สตจักร
ลงชื่อ ________________________ กรรมกำรคริ สตจักร

