
 

ค ำแนะน ำก่อนท่ำนจะกรอกแบบฟอร์ม สมคัรเป็นนกัศึกษำระดบัตรี,โท และประกำศนียบตัร 
 เรำมีควำมยนิดีท่ีท่ำนสนใจจะสมคัรเป็นนกัศึกษำของพระคริสตธรรมเพน็เทคอสในประเทศไทย 
ท่ำนสำมำรถเลือกเอำตำมควำมเป็นอยูข่องนกัศึกษำซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรศึกษำสำมญัและเป้ำหมำยในกำรรับใชพ้ระเจำ้ 
 เน่ืองดว้ยว่ำใบสมคัรน้ี มีหลำยตอนดว้ยกนั จึงขอแนะน ำท่ีจะใหท่้ำนอ่ำนใบสมคัรทั้งหมดก่อนท่ีท่ำนจะ
กรอกขอ้ควำมในใบสมคัร 
เอกสำรท่ีท่ำนจะตอ้งเตรียมและส่งไปใหเ้รำพิจำรณำ มีดงัต่อไปน้ี 
____ 1. ใบสมคัร  ( แบบฟอร์มท่ี 1 ) 
____ 2. ใบรับรองแพทย ์ 
____ 3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
____ 4. ส ำเนำบตัรประชำชน 
____ 5. ส ำเนำประกำศนียบตัร หรือ วุฒิบตัร จำกโรงเรียนสำมญั (C.Min/ตรี) และปริญญำตรีทัว่ไป จะตอ้งมีเกรดเฉล่ีย  

    2.0 ข้ึนไป (โท) 
____ 6. รูปถ่ำย 2 น้ิว 1 ใบ 
____ 7. ใบรับรองควำมประพฤติผูส้มคัร จำก 2 ท่ำน  ( แบบฟอร์มท่ี 2 )  

    (ทุกคนรับรองได ้ยกเวน้ บิดำ มำรดำ ญำติพี่นอ้ง และคู่รัก) 
____ 8. ค  ำรับรองสัญญำทุนกำรศึกษำ  ( แบบฟอร์มท่ี 3 ) 
____ 9. ค  ำพยำนส่วนตวั โดยละเอียด ประมำณ 2 หนำ้กระดำษ ใหก้ล่ำวถึงกำรรับเช่ือพระเยซูเกิดข้ึนอยำ่งไร     

เม่ือไร กำรด ำเนินชีวิตคริสเตียนปัจจุบนั กำรทรงเรียกของพระเจำ้เป็นอยำ่งไร จึงอยำกมำศึกษำท่ี พ.พ.ท. 
มีเป้ำหมำยในชีวิตอยำ่งไร เป็นตน้ 

____ 10. ใบแจง้ผลกำรเรียน ส ำหรับผูท่ี้เคยเรียนพระคมัภีร์ระดบัตรีมำแลว้โดยมีเกรดเฉล่ีย 2.0 ข้ึนไป 
____ 11. ใบรับรองจำกคริสตจกัร ( แบบฟอร์มท่ี 4 ) 
____ 12. ค่ำสมคัร 100 บำท 
(ทำง พ.พ.ท. จะไม่พิจำรณำใบสมคัร จนกวำ่จะไดรั้บเอกสำรครบถว้นจำกท่ำน และจำกผูรั้บรองควำมประพฤติผูส้มคัร 2 ท่ำน) 
หมำยเหตุ ใหท่้ำนท ำเคร่ืองหมำย  หนำ้ขอ้ต่ำง ๆ เพื่อแสดงว่ำมีเอกสำรน้ีครบแลว้ และส่งเอกสำรดงักล่ำว
มำยงัสถำบนัพระคริสตธรรมเพน็เทคอส (ใบน้ีใหท่้ำนเกบ็รักษำ เพื่อเป็นหลกัฐำนของท่ำนเอง) 
 กรุณำส่งเงิน   100   บำท เป็นค่ำใบสมคัร มำทำงธนำณติั สั่งจ่ำยไปรษณียอุ์ดมสุข ตู ้ป.ณ. 2 กทม. 10261 
ในนำมของ ฝ่ำยวิชำกำรพระคริสตธรรมเพน็เทคอสในประเทศไทย  เพื่อท่ำนไม่ตอ้งรอนำน ทำง พ.พ.ท. ขอแนะน ำ
ใหท่้ำนสมคัรตั้งแต่เน่ิน ๆ เพื่อควำมสะดวกทั้งสองฝ่ำยแต่วนัสุดทำ้ยท่ี พ.พ.ท. จะรับพิจำรณำใบสมคัรของท่ำน คือ 
วนัท่ี 30 เมษำยำน ภำคเรียนท่ีหน่ึง  และ7 วนัก่อนเปิดภำคเรียนสองส ำหรับท่ำนท่ีสมคัรในภำคเรียนสอง เม่ือ
พิจำรณำใบสมคัรของท่ำนแลว้ พ.พ.ท. จะแจง้ใหท่้ำนทรำบผลกำรพิจำรณำนั้น ๆ  
 หำก พ.พ.ท. ไดรั้บพิจำรณำใบสมคัรของท่ำนแลว้ เห็นสมควรท่ีจะรับท่ำนทำง พ.พ.ท. จะแจง้ใหท่้ำน
ทรำบ ถึงวนัเขำ้ลงทะเบียนและวนัสอบควำมรู้ พระคมัภีร์เดิม/ใหม่  ควำมรู้ภำษำไทยและองักฤษ ในวนัลงทะเบียน 
 
 
 



 

 

   พระคริสตธรรมเพน็เทคอสในประเทศไทย 
   THAILAND PENTECOSTAL SEMINARY 
   195 ซ.วชิรธรรม  34  สุขมุวิท  101/1  พระโขนง  กทม.  10260 
   ตู ้ป.ณ.  2  อุดมสุข  กทม.  10261 
   โทร. 02-3993833, 08-1308-5202  โทร/แฟกซ์ 02-7489503   

 
แบบฟอร์มที ่1 

ใบสมคัรเขำ้เป็นนกัศึกษำปีท่ี _____ 
             วนัท่ี ______ เดือน _____________ ปี ______ 
              บตัรประชำชนเลขท่ี ____________________ 
ช่ือ นำย/นำง/นำงสำว________________________ นำมสกุล______________________ อำย ุ___________ปี 
FIRST NAME __________________________________ LAST NAME ____________________________ 
ปัจจุบนัอยูบ่ำ้นเลขท่ี _______ หมู่ท่ี ____ ตรอก/ซอย________________________ ถนน ________________ 
ต ำบล __________________ อ ำเภอ _________________ จงัหวดั __________________ รหสั ____________ 
เกิดวนัท่ี _________ เดือน _______________ ปี _______ เช้ือชำติ ______________ สัญชำติ _____________ 
เป็นคริสเตียนโดยมีกำรบงัเกิดใหม่และไดรั้บเช่ือพระเยซูคริสตเ์ม่ือเดือน __________________ ปี __________ 
ไดรั้บบพัติสมำในน ้ำเม่ือเดือน _____________________ ปี _____________  
เป็นสมำชิกคริสตจกัร __________________________ เลขท่ี __________ ถนน _____________________ 
ต ำบล __________________ อ ำเภอ _________________ จงัหวดั ____________________ รหสั __________ 
โทรศพัท ์(คริสตจกัร)__________________________ โทรศพัท ์(ผูส้มคัร) ____________________________ 
E-mail_________________________________________________________________________________
กำรศึกษำสำมญั 
 ส ำเร็จกำรศึกษำสำมญัชั้นสูงสุดจำก ______________________________________________________ 
ระดบักำรศึกษำ ____________________________________________ เม่ือปี __________________________ 
ขณะน้ีก ำลงัศึกษำอยูท่ี่ _______________________________________________ ชั้น ___________________ 
แผนก/หลกัสูตร __________________________________________________________________________ 
นอกจำกจบกำรศึกษำสำมญัแลว้ ท่ำนเคยจบกำรศึกษำดำ้นใดบำ้ง ท่ีไหน และนำนเท่ำไร 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
กำรท ำงำน 
 เคยท ำงำนท่ี _______________________________________________________________________ 
จำกปี ___________ ถึงปี _____________ ต  ำแหน่ง _____________________ 
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เคยท ำงำนท่ี _______________________________________________________________________ 
จำกปี ___________ ถึงปี _____________ ต  ำแหน่ง _____________________ 
นกัศึกษำประจ ำ/พิเศษ 
 ขำ้พเจำ้ขอสมคัรเป็นนกัศึกษำ ประจ ำ        

ขำ้พเจำ้ขอสมคัรเป็นนกัศึกษำ พิเศษ              (เรียนบำงวชิำเท่ำนั้น) 
 ขำ้พเจำ้ขอพกัท่ีโรงเรียน                   ( นกัศึกษำพิเศษไม่มีสิทธ์ิพกัท่ีโรงเรียน) 
 ขำ้พเจำ้ขอพกัท่ีบำ้นส่วนตวั             
 ขำ้พเจำ้ขอสมคัรเขำ้เป็นนกัศึกษำพิเศษภำคค ่ำ  
ครอบครัว 
ช่ือบิดำ ____________________________ นำมสกุล _____________________ อำชีพ __________________ 
ศำสนำ ____________________________ มีชีวติอยูห่รือไม่ _______________โทรศพัท_์________________ 
ช่ือมำรดำ __________________________ นำมสกุล _____________________ อำชีพ ___________________ 
ศำสนำ ____________________________ มีชีวติอยูห่รือไม่ _______________โทรศพัท_์________________ 
ท่ีอยู ่(บิดำ มำรดำ) _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
ในครอบครัวมีพี่นอ้ง ___________ คน      ท่ำนเป็นคนท่ี ________________ ในครอบครัว 
บิดำมำรดำ  อยูด่ว้ยกนั  หยำ่กนั   แยกกนัอยู ่
กำรสมรส 
ท่ำนเป็น          โสด       แต่งงำนแลว้        แยกกนัอยู ่             หยำ่แลว้          หมำ้ย 
ถำ้สมรสแลว้ สำมีช่ือ _________________________________ ภรรยำช่ือ _____________________________ 
มีบุตรชำย ____ คน  บุตรหญิง ____ คน  บุตรคนโตอำย ุ____ ปี 
ถำ้หยำ่แลว้ หยำ่เม่ือปี ________  
ท่ำนมีคู่รักหรือคู่หมั้นหรือยงั _______________  ท่ำนไดห้มั้นแลว้หรือยงั _________________ 
 
กำรเงิน 
ท่ำนมีพนัธะทำงหน้ีสินอยูห่รือไม่ _________ (ถำ้มี)  จ ำนวนเงิน _______________________ บำท 
ถำ้ท่ำนเป็นหน้ีต่อบุคคลใด ท่ำนก ำลงัช ำระหน้ีสินอยำ่งไร (ขออธิบำย) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
ใครจะรับผิดชอบทุนกำรศึกษำของท่ำน (หำกท่ำนจะรับผิดชอบตนเอง ใส่ช่ือท่ำนลงไป) 
 ช่ือ ___________________________________ เท่ำไร ______________ % 
 ท่ีอยู ่_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________โทรศพัท_์___________________ 
 



 

หำกท่ำนยงัคงขำดทุนกำรศึกษำบำงส่วน ท่ำนจะใหใ้ครรับผดิชอบจ ำนวนเงินท่ีขำดอยูน่ั้นและอยำ่งไร 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
สุขภำพ 
ท่ำนตอ้งกินยำประจ ำหรือไม่ _____________ 
ถำ้ตอ้งกินยำ เพื่อรักษำโรคอะไร _______________________________________________________ 
ท่ำนมีปัญหำทำงดำ้นสุขภำพหรือโรคประจ ำตวัอยูห่รือไม่ __________ ถำ้มีขออธิบำย 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
ส ำหรับผูช้ำย 
ท่ำนผำ่นกำรเกณฑท์หำรแลว้หรือยงั ___________ 
ท่ำนจะตอ้งรับรำชกำรเป็นทหำรเม่ือไร __________ 
ส่วนตวั 
ท่ำนมีควำมสำมำรถดำ้นใดบำ้ง 

  ดนตรี    ร้องเพลง    น ำประชุม    น ำเซลล ์
  เทศนำ    เป็นพยำน    กำรประกำศ    พี่เล้ียง 
  สอนเด็ก    คอมพิวเตอร์   แสดงละคร    ผูช่้วย 

 ท่ำนมีควำมสำมำรถพิเศษอ่ืน ๆ คือ _____________________________________________________ 
 ท่ำนคิดวำ่ท่ำนมีของประทำนอะไรบำ้ง __________________________________________________ 
 ท่ำนเคยอ่ำนพระคมัภีร์เก่ำและใหม่ตลอดทั้งเล่มแลว้หรือยงั ______________ก่ีคร้ัง ______________ 
 ท่ำนเคยเป็นพยำนจนน ำเพื่อนหรือญำติมำเช่ือพระเยซูคริสตแ์ลว้หรือยงั ___________ ก่ีคน ________ 
 ท่ำนขอสมคัรเพื่อศึกษำในหลกัสูตร 
     ประกำศนียบตัร  พนัธกรคริสตจกัร     (C.Min)   หลกัสูตร  1 ปี 
     คริสตศำสนศำสตร์ศึกษำ (ตรี) สำขำศำสนศำสตร์  หลกัสูตร  4 ปี 
     คริสตศำสนศำสตร์ศึกษำ (โท) สำขำพนัธกิจ  หลกัสูตร 1 ปี (จบพระคมัภีร์ระดบัตรี)
     คริสตศำสนศำสตร์ศึกษำ (โท)  สำขำพนัธกิจ  หลกัสูตร  2 ปี (จบปริญญำตรีทัว่ไป) 

ขำ้พเจำ้ขอใหค้  ำสัญญำวำ่ ขอ้ควำมขำ้งบนน้ีถูกตอ้ง และโดยพระคุณและควำมรักขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ 
ขำ้พเจำ้ตั้งใจท่ีจะศึกษำพระค ำของพระเจำ้ ยอมรับกำรฝึกฝนดว้ยควำมถ่อมใจลงและยนิดีท่ีจะเช่ือฟัง
ระเบียบและขอ้ปฏิบติั ท่ีพระคริสตธรรมเพน็เทคอสในประเทศไทยไดก้ ำหนดไว ้ เพื่อเตรียมตวัให้
พร้อมเสมอในกำรรับใชพ้ระเจำ้ตำมกำรทรงน ำของพระองค ์และได้ส่งค่าสมัคร 100 บาทมาแล้ว 
 

ลงช่ือ ____________________________ 
ตวับรรจง _________________________ 



 

 

แบบฟอร์มที ่2 

ใบรับรองควำมประพฤติผูส้มคัร 
พระคริสตธรรมเพน็เทคอสในประเทศไทย 

ขำ้พเจำ้ ___________________________________________________________ อำย ุ______________________ ปี  
ท่ีอยู ่_________________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท_์________________________________E-mail________________________________________________ 
ขอใหก้ำรรับรองผูส้มคัรช่ือ _______________________________ มีควำมสมัพนัธ์ในฐำนะ_____________________ 
ต ำแหน่งในคริสตจกัร ____________________________________ ท่ีคริสตจกัร _____________________________ 
ขอใหก้รอกขอ้ควำมน้ีโดยละเอียด ขีดเคร่ืองหมำยในช่องท่ีตรงกบัควำมจริงท่ีสุด และอธิบำยเพ่ิมเติมถำ้ตอ้งกำร 

1. ท่ำนรู้จกักบัผูส้มคัรน้ีเป็นเวลำนำนก่ีปีแลว้  
     นอ้ยกวำ่ 1 ปี     2-4 ปี    5-7 ปี    มำกกวำ่ 8 ปี 
2.    ตำมท่ีท่ำนสงัเกตและพิจำรณำอยำ่งละเอียดแลว้ เห็นวำ่ผูส้มคัรผูน้ี้เป็นคนท่ีกลบัใจบงัเกิดใหม่แลว้ 

   ใช่      ไม่    ไม่แน่ใจ 
              ท่ำนมีเหตุผลอยำ่งไร _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
       3.    ท่ำนคิดวำ่ผูส้มคัรผูน้ี้เป็นผูท่ี้ไดรั้บกำรทรงเรียก เหมำะสมกบักำรเป็นผูรั้บใชพ้ระเจำ้หรือไม่ 

   เหมำะสม     ไม่เหมำะสม     ไม่แน่ใจ 
 เหตุผล ________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
       4.  ท่ำนคิดวำ่ พ่อ แม่ และญำติพ่ีนอ้งของผูส้มคัร จะใหก้ำรสนบัสนุนกำรเรียนพระคมัภีร์ของเขำหรือไม่  

   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     ไม่แน่ใจ เพรำะ___________________ 
   ยินดีสนบัสนุนทำงกำรเงิน    ยินดีสนบัสนุนในกำรอธิษฐำนเผื่อ  อ่ืน ๆ 

5.   ท่ำนเห็นวำ่ ผูส้มคัร มีคุณลกัษณะฝ่ำยวิญญำณ และของประทำนดงัต่อไปน้ี 
รำยกำรประเมินผล ผลกำรประเมินผล ค ำช้ีแจง 

ก.บุคลกิลกัษณะ 
1. นิสยัใจคอ  อุปนิสยั 

 ร่ำเริง             เรียบร้อย      เงียบขรึม 
 ขยนั               อดทน         ข้ีเกียจ  
 มำรยำทดี       เช่ือฟังดี      ไม่เช่ือฟัง 

 

        2. กำรเขำ้กบัคน  เขำ้ง่ำย           ปำนกลำง    เขำ้ยำก 
 พยำยำมเขำ้หำคน                   ไม่พยำยำมเขำ้หำคน 
 ตอ้นรับดี                                ไม่ค่อยตอ้นรับคน 

 

        3. กำรแต่งกำย  ดี                    พอใช ้        อ่อน 
แต่งมำกไป      แต่งไม่เหมำะสมกบักำลเทศะ 

 

4. กำรปฏิบติัตอ่เพศตรงขำ้ม 
 

 วำงตวัเหมำะสม                      ติดต่อใกลชิ้ดเกินไป 
 วำงตวัไม่เหมำะสมคือ ________________________ 
______________________________________________ 

 



 

        5. ลกัษณะกำรเป็นผูน้ ำ  ดีมำก             พอใช ้         อ่อน 
 มีแนวโนม้จะเป็นผูน้ ำไดดี้              
 ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นผูน้ ำ 

 

        6. กำรควบคุมอำรมณ์  ดีมำก       ใจร้อน      หนกัแน่น      ไม่ดี  
        7. กำรใชจ่้ำยเงินทอง  ประหยดัพอเหมำะ         ไม่ระวงั     

 ฟุ่ มเฟือย 
 

 
ข.ชีวติฝ่ายวญิญาณ ดีมำก ดี พอใช ้ ไม่ดี ไม่ทรำบ 
1. ควำมกระตือรือร้นฝ่ำยวญิญำณ      
2. กำรเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ส่วนตวั      
3. กำรศึกษำพระคมัภีร์ส่วนตวั      
4. กำรอธิษฐำน      
5. ควำมเช่ือวำงใจในพระเจำ้      
6. กำรรักษำชีวติใหบ้ริสุทธ์ิ      
7. ควำมถ่อมตวั      
8. ควำมตั้งใจในกำรรับใชพ้ระเจำ้      
ค. การท างานรับใช้      
1. กำรรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ีต่ำง ๆ      
2. กำรรับผิดชอบต่อเวลำ      
3. ควำมกระตือรือร้น      
4. ควำมคิดริเร่ิม, กำรสร้ำงสรรค ์      
5. ควำมเพียรพยำยำม      
6. กำรร่วมมือท ำงำนกบัผูอ่ื้น      
7. กำรเคำรพเช่ือฟังขอ้เสนอแนะ      
8. กำรท ำงำนกบัเยำวชน      
9. กำรเทศนำ      
10. กำรสอนพระคมัภีร์      
11. กำรเป็นพยำนส่วนตวั      
12. กำรเยีย่มเยยีน      
13. ควำมเอำใจใส่ในกำรประกำศ      
14. กำรวำงโครงกำรส่วนตวัล่วงหนำ้      

6.    ท่ำนมีเหตุผลในกำรใหก้ำรรับรองและสนบัสนุนผูส้มคัรผูน้ี้เพ่ือเตรียมตวัเป็นผูรั้บใชพ้ระเจำ้อยำ่งไร มีอะไร 
       เป็นจุดเด่นท่ีท่ำนสงัเกตเห็น และเขำมีจุดอ่อนอะไรบำ้งซ่ึงจะตอ้งรับกำรปรับปรุงแกไ้ข 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

7.    ท่ำนคิดวำ่ผูส้มคัรผูน้ี้เหมำะสมท่ีจะท ำงำนแบบไหนในอนำคต 
 นกัเทศน/์ศิษยำภิบำล  วรรณกรรม   รับผิดชอบในคริสตจกัร            กำรประกำศน ำวิญญำณ 



 

 ดำ้นนกัศึกษำ/นกัเรียน  กำรสอนรวีฯ  กำรรับใชใ้นงำนขององคก์ำร     กำรประกำศกบัชำวเขำ 
 งำนดำ้นอนุชน  ยงัไม่เห็นเด่นชดั                  อ่ืน ๆ 

8.    ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นผูรั้บรอง ท่ำนสำมำรถช่วยผูส้มคัรผูน้ี้ในดำ้นใดบำ้ง 
 อธิษฐำนเผื่อเสมอ  สนบัสนุนทำงดำ้นกำรเงินเป็นจ ำนวน ........... บำท  อ่ืน ๆ 
 สนบัสนุนส่งเสริมใหค้ ำแนะน ำ  ร่วมมือกบัโรงเรียนในกำรรับทรำบ   ช่วยแกปั้ญหำ (ถำ้มี) 

9.    ขำ้พเจำ้มีเหตุผล และขอ้เสนออ่ืน ๆ ท่ีจะแนะน ำโดยส่วนตวัดงัต่อไปน้ี 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
ลงช่ือ _______________________ 

         วนัท่ี ________________________ 
 
กรุณาส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายวิชาการ พระคริสตธรรมเพน็เทคอสในประเทศไทย 195  อดุมสุข 37  ถ.สุขุมวิท 103  
บางจาก  พระโขนง  กทม.  10260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มที ่2 

ใบรับรองควำมประพฤติผูส้มคัร 
พระคริสตธรรมเพน็เทคอสในประเทศไทย 

ขำ้พเจำ้ ___________________________________________________________ อำย ุ______________________ ปี  
ท่ีอยู ่__________________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท_์________________________________E-mail________________________________________________ 
ขอใหก้ำรรับรองผูส้มคัรช่ือ _______________________________ มีควำมสมัพนัธ์ในฐำนะ_____________________ 
ต ำแหน่งในคริสตจกัร ____________________________________ ท่ีคริสตจกัร _____________________________ 
ขอใหก้รอกขอ้ควำมน้ีโดยละเอียด ขีดเคร่ืองหมำยในช่องท่ีตรงกบัควำมจริงท่ีสุด และอธิบำยเพ่ิมเติมถำ้ตอ้งกำร 

2. ท่ำนรู้จกักบัผูส้มคัรน้ีเป็นเวลำนำนก่ีปีแลว้  
     นอ้ยกวำ่ 1 ปี     2-4 ปี    5-7 ปี    มำกกวำ่ 8 ปี 
2.    ตำมท่ีท่ำนสงัเกตและพิจำรณำอยำ่งละเอียดแลว้ เห็นวำ่ผูส้มคัรผูน้ี้เป็นคนท่ีกลบัใจบงัเกิดใหม่แลว้ 

   ใช่      ไม่    ไม่แน่ใจ 
              ท่ำนมีเหตุผลอยำ่งไร _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
       3.    ท่ำนคิดวำ่ผูส้มคัรผูน้ี้เป็นผูท่ี้ไดรั้บกำรทรงเรียก เหมำะสมกบักำรเป็นผูรั้บใชพ้ระเจำ้หรือไม่ 

   เหมำะสม     ไม่เหมำะสม     ไม่แน่ใจ 
 เหตุผล ________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
       4.  ท่ำนคิดวำ่ พ่อ แม่ และญำติพ่ีนอ้งของผูส้มคัร จะใหก้ำรสนบัสนุนกำรเรียนพระคมัภีร์ของเขำหรือไม่  

   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     ไม่แน่ใจ เพรำะ___________________ 
   ยินดีสนบัสนุนทำงกำรเงิน    ยินดีสนบัสนุนในกำรอธิษฐำนเผื่อ  อ่ืน ๆ 

5.   ท่ำนเห็นวำ่ ผูส้มคัร มีคุณลกัษณะฝ่ำยวิญญำณ และของประทำนดงัต่อไปน้ี 
รำยกำรประเมินผล ผลกำรประเมินผล ค ำช้ีแจง 

ก.บุคลกิลกัษณะ 
1. นิสยัใจคอ  อุปนิสยั 

 ร่ำเริง             เรียบร้อย      เงียบขรึม 
 ขยนั               อดทน         ข้ีเกียจ  
 มำรยำทดี       เช่ือฟังดี      ไม่เช่ือฟัง 

 

        2. กำรเขำ้กบัคน  เขำ้ง่ำย           ปำนกลำง    เขำ้ยำก 
 พยำยำมเขำ้หำคน                   ไม่พยำยำมเขำ้หำคน 
 ตอ้นรับดี                                ไม่ค่อยตอ้นรับคน 

 

        3. กำรแต่งกำย  ดี                    พอใช ้        อ่อน 
แต่งมำกไป      แต่งไม่เหมำะสมกบักำลเทศะ 

 

4. กำรปฏิบติัตอ่เพศตรงขำ้ม 
 

 วำงตวัเหมำะสม                      ติดต่อใกลชิ้ดเกินไป 
 วำงตวัไม่เหมำะสมคือ ________________________ 
______________________________________________ 

 



 

        5. ลกัษณะกำรเป็นผูน้ ำ  ดีมำก             พอใช ้         อ่อน 
 มีแนวโนม้จะเป็นผูน้ ำไดดี้              
 ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นผูน้ ำ 

 

        6. กำรควบคุมอำรมณ์  ดีมำก       ใจร้อน      หนกัแน่น      ไม่ดี  
        7. กำรใชจ่้ำยเงินทอง  ประหยดัพอเหมำะ         ไม่ระวงั     

 ฟุ่ มเฟือย 
 

 
ข.ชีวติฝ่ายวญิญาณ ดีมำก ดี พอใช ้ ไม่ดี ไม่ทรำบ 
1. ควำมกระตือรือร้นฝ่ำยวญิญำณ      
2. กำรเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ส่วนตวั      
3. กำรศึกษำพระคมัภีร์ส่วนตวั      
4. กำรอธิษฐำน      
5. ควำมเช่ือวำงใจในพระเจำ้      
6. กำรรักษำชีวติใหบ้ริสุทธ์ิ      
7. ควำมถ่อมตวั      
8. ควำมตั้งใจในกำรรับใชพ้ระเจำ้      
ค. การท างานรับใช้      
1. กำรรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ีต่ำง ๆ      
2. กำรรับผิดชอบต่อเวลำ      
3. ควำมกระตือรือร้น      
4. ควำมคิดริเร่ิม, กำรสร้ำงสรรค ์      
5. ควำมเพียรพยำยำม      
6. กำรร่วมมือท ำงำนกบัผูอ่ื้น      
7. กำรเคำรพเช่ือฟังขอ้เสนอแนะ      
8. กำรท ำงำนกบัเยำวชน      
9. กำรเทศนำ      
10. กำรสอนพระคมัภีร์      
11. กำรเป็นพยำนส่วนตวั      
12. กำรเยีย่มเยยีน      
13. ควำมเอำใจใส่ในกำรประกำศ      
14. กำรวำงโครงกำรส่วนตวัล่วงหนำ้      

6.    ท่ำนมีเหตุผลในกำรใหก้ำรรับรองและสนบัสนุนผูส้มคัรผูน้ี้เพ่ือเตรียมตวัเป็นผูรั้บใชพ้ระเจำ้อยำ่งไร มีอะไร 
       เป็นจุดเด่นท่ีท่ำนสงัเกตเห็น และเขำมีจุดอ่อนอะไรบำ้งซ่ึงจะตอ้งรับกำรปรับปรุงแกไ้ข 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

7.    ท่ำนคิดวำ่ผูส้มคัรผูน้ี้เหมำะสมท่ีจะท ำงำนแบบไหนในอนำคต 
 นกัเทศน/์ศิษยำภิบำล  วรรณกรรม   รับผิดชอบในคริสตจกัร            กำรประกำศน ำวิญญำณ 



 

 ดำ้นนกัศึกษำ/นกัเรียน  กำรสอนรวีฯ  กำรรับใชใ้นงำนขององคก์ำร     กำรประกำศกบัชำวเขำ 
 งำนดำ้นอนุชน  ยงัไม่เห็นเด่นชดั                  อ่ืน ๆ 

8.    ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นผูรั้บรอง ท่ำนสำมำรถช่วยผูส้มคัรผูน้ี้ในดำ้นใดบำ้ง 
 อธิษฐำนเผื่อเสมอ  สนบัสนุนทำงดำ้นกำรเงินเป็นจ ำนวน ........... บำท  อ่ืน ๆ 
 สนบัสนุนส่งเสริมใหค้ ำแนะน ำ  ร่วมมือกบัโรงเรียนในกำรรับทรำบ   ช่วยแกปั้ญหำ (ถำ้มี) 

9.    ขำ้พเจำ้มีเหตุผล และขอ้เสนออ่ืน ๆ ท่ีจะแนะน ำโดยส่วนตวัดงัต่อไปน้ี 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
ลงช่ือ _______________________ 

         วนัท่ี ________________________ 
 
กรุณาส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายวิชาการ พระคริสตธรรมเพน็เทคอสในประเทศไทย 195  อดุมสุข 37  ถ.สุขุมวิท 103  
บางจาก  พระโขนง  กทม.  10260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบฟอร์มที ่3 
ค ารับรองสัญญาทุนการศึกษา 

 
ในกรณีนักศึกษา มีบุคคลใดบุคคลหน่ึง ให้ทุนการศึกษา หรือค่าเล่าเรียน แก่นักศึกษา 

 
        วนัท่ี ______________________ 

ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว ________________________ นำมสกุล ____________________________ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี _____ หมู่ท่ี _____  ตรอก/ซอย __________ ถนน ____________ ต ำบล ____________ 
อ ำเภอ ________________ จงัหวดั __________________ รหสั _________ โทรศพัท ์____________ 

E-mail____________________________________________________________________________ 

ขอสัญญำวำ่จะสนบัสนุนในดำ้นกำรเงิน ระหวำ่งท่ี นำย/นำง/นำงสำว __________________________ 

เป็นนกัศึกษำปีท่ี_________ ภำคเรียนท่ี ____ ของพระคริสตธรรมเพน็เทคอสในประเทศไทย 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองค่ำใชจ่้ำยเป็นจ ำนวนเงิน__________บำท   (ซ่ึงเป็น________ % ของกำรเล่ำเรียน) 

ในกำรเรียนส ำหรับภำคเรียนท่ี________ ของปีกำรศึกษำ__________ 

 
 
       ลงช่ือผูค้  ้ำประกนั ___________________ 

(ตวับรรจง)   _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



 

            แบบฟอร์มที ่4 
ใบรับรองของคริสตจักร 

เพื่อรับรองผูส้มคัรท่ีจะสมคัรเขำ้ศึกษำในพระคริสตธรรมเพน็เทคอสในประเทศไทย 
 

เรียน ผูอ้  ำนวยกำรพระคริสตธรรมเพน็เทคอสในประเทศไทย 
  
 ดว้ยทำงคณะธรรมกิจหรือผูป้กครองของคริสตจกัร _________________________________ 
ตั้งอยูท่ี่ __________________ ถนน ___________________________ ต ำบล ___________________ 
อ ำเภอ _______________ จงัหวดั ___________________โทรศพัท_์__________________________ 
E-mail____________________________________________________________________________ 
ไดพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมและคุณสมบติัของผูส้มคัร ช่ือ ___________________________________ 
ท่ีจะสมคัรเขำ้เป็นนกัศึกษำในพระคริสตธรรมเพน็เทคอสในประเทศไทย มีมติตกลงกนัในท่ีประชุม 
เม่ือวนัท่ี ___________________ เห็นวำ่ผูส้มคัร 

 เป็นผูท่ี้มีควำมรับผดิชอบในกำรรับใชใ้นต ำแหน่ง ______________________ (ถำ้มี) 
 เป็นผูท่ี้มีควำมสัตยซ่ื์อและมีควำมเหมำะสมท่ีจะเป็นผูรั้บใชพ้ระเจำ้ 
 เป็นผูท่ี้มีของประทำนในกำรสั่งสอนและกำรเป็นผูน้ ำของคริสตจกัร 
 เป็นผูท่ี้สมควรไดรั้บกำรฝึกฝนเพิ่มเติมในโรงเรียนพระคริสตธรรม เพื่อท่ีจะกลบัไป

ช่วยเหลือคริสตจกัรทอ้งถ่ินในอนำคต 
 คณะธรรมกิจคริสตจกัรมีควำมเห็นวำ่ ควรจะสนบัสนุนและเสริมสร้ำงผูส้มคัรผูน้ี้  

ใหเ้รียนจนส ำเร็จกำรศึกษำ โดยกำรถวำยเงินและอธิษฐำนเผือ่กำรเรียนของเขำ 
ขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 
 
                 ขอแสดงควำมนบัถือในพระคริสต์ 
 
 ลงช่ือ ________________________ ประธำนธรรมกิจ/ผูป้กครองคริสตจกัร 
 ลงช่ือ ________________________ ศิษยำภิบำล 
 ลงช่ือ ________________________ ผูป้กครอง 
 ลงช่ือ ________________________ มคันำยก  
 ลงช่ือ ________________________ กรรมกำรคริสตจกัร  
 ลงช่ือ ________________________ กรรมกำรคริสตจกัร 

 


