เอกสารการสมัครเป็นนักศึกษา ระบบการศึกษาทางไกล
พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

 1. ใบสมัคร (TEE01) ติดรูปที่มุมขวา
 2. ใบรับรองคริสตจักร (TEE02)
 3. ใบลงทะเบียน (TEE03)
 4. สาเนาทะเบียนบ้าน
 5. สาเนาบัตรประชาชน
 6. สาเนา วุฒิการศึกษาสายสามัญ ม.6 หรือ เทียบเท่า
 7. สาเนา วุฒิการศึกษาที่น้อยกว่า ม.6 : กรณีศก
ึ ษาแบบ Pre-degree (สะสมหน่วยกิต)
 8. สาเนา วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป : กรณีโอนหน่วยกิตวิชาเลือกเสรี
 9. สาเนา วุฒิการศึกษาพระคริสตธรรมหรือผลการศึกษา : กรณีใช้โอนหน่วยกิต
 10. รูปถ่ายสี หน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป เพื่อทาบัตรนักศึกษา
 11. คาพยานส่วนตัว 2 หน้ากระดาษ ให้กล่าวถึงว่ามาเชื่อพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร และ
ปัจจุบันนี้ ดาเนินชีวิตกับพระเจ้า และการงานรับใช้พระเจ้าอย่างไรบ้าง
 12. หลักฐานการโอนเงิน (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร)
 13. ใบรับรองความประพฤติ จาก 2 ท่าน (TEE04-01, TEE04-02) ทุกคนรับรองได้ ยกเว้น
บิดา มารดา ญาติพี่น้อง และคู่รัก)

1. เอกสารรายการ 1-13 นาส่งที่ ฝ่ายการศึกษาทางไกล
พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย ที่อยู่ 195 ซ.อุดมสุข 37 สุขุมวิท 103 บางจาก
พระโขนง กทม. 10260 ภาคเรียนที่ 1 ส่ง ภายในเดือนพฤษภาคม และ ภาคเรียนที่ 2 ส่ง
ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี
2. เอกสารข้อ 13 ใบรับรองความประพฤติ 2 ชุด ให้ผรู้ บ
ั รองจัดส่งเอง

เมื่อสถาบันได้รับเอกสารและค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะตอบรับการเป็นนักศึกษา พร้อมส่ง
เอกสารการศึกษาให้

TEE01

ใบสมัครเป็นนักศึกษา ระบบการศึกษาทางไกล
(กรุณาอ่านทาความเข้าใจคูม
่ ือการศึกษาก่อนเขียนใบสมัคร)

วันที่ ______ เดือน _____________ ปี ______

รูปถ่าย 1 นิ้ว

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว________________________ นามสกุล______________________ อายุ _______ปี
FIRST NAME _______________________________ LAST NAME __________________________
บัตรประชาชนเลขที่ ____________________
ปัจจุบันอยู่บา้ นเลขที_่ ______หมู่ที่____ตรอก/ซอย________________________ถนน _______________
ตาบล__________________อาเภอ_________________จังหวัด__________________รหัส ___________
เกิดวันที_่ ________ เดือน_______________ปี_______เชื้อชาติ ______________ สัญชาติ ___________
เป็นคริสเตียนโดยมีการบังเกิดใหม่และได้รบ
ั เชื่อพระเยซูคริสต์เมื่อเดือน __________________ปี _______
ได้รับบัพติสมาในน้าเมื่อเดือน _____________________ ปี _____________
เป็นสมาชิกคริสตจักร__________________________เลขที_่ _________ ถนน _____________________
ตาบล __________________ อาเภอ _________________ จังหวัด __________________ รหัส _______
โทรศัพท์ (คริสตจักร)___________________________________ โทรศัพท์ (ผูส
้ มัคร) _______________
E-mail (ผู้สมัคร)______________________________________________________________________

การศึกษาสามัญ
สาเร็จการศึกษาสามัญชั้นสูงสุดจาก ______________________________________________________
ระดับการศึกษา ____________________________________________ เมื่อปี ____________________
นอกจากจบการศึกษาสามัญแล้ว ท่านเคยจบการศึกษาด้านใดบ้าง ที่ไหน และนานเท่าไร
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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การทางาน
เคยทางานที่ _________________________________________________________________________
จากปี ___________ ถึงปี _____________ ตาแหน่ง __________________________________________
เคยทางานที่ _______________________________________________________________________
จากปี ___________ ถึงปี _____________ ตาแหน่ง __________________________________________

ครอบครัว
ชื่อบิดา ____________________________ นามสกุล _____________________ อาชีพ ______________
ชื่อมารดา __________________________ นามสกุล _____________________ อาชีพ ______________
ที่อยู่ (บิดา มารดา) ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ในครอบครัวมีพี่น้อง ___________ คน
บิดามารดา

 อยู่ด้วยกัน

ท่านเป็นคนที่ ____________ ในครอบครัว
 หย่า

 แยกกันอยู่

การสมรส
ท่านเป็น

 โสด

 แต่งงานแล้ว

 แยกกันอยู่

 หย่าแล้ว

 หม้าย

ข้าพเจ้าขอให้คาสัญญาว่า ข้อความข้างบนนี้ถูกต้อง และโดยพระคุณและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้า พเจ้าตั้ งใจที่ จะศึ กษาพระค าของพระเจ้ า ยอมรั บการฝึ ก ฝนด้ วยความถ่อ มใจลงและยิ นดี ที่ จะเชื่อ ฟั ง
ระเบีย บและข้ อปฏิบัติ ที่พระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทยได้กาหนดไว้ เพื่อเตรี ยมตัวให้พร้อ ม
เสมอในการรับใช้พระเจ้าตามการทรงนาของพระองค์

ลงชื่อ__________________________
ตัวบรรจง_______________________
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ใบรับรองของคริสตจักร
เพือ
่ รับรองผูส
้ มัครทีจ
่ ะสมัครเข้าศึกษาในพระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

ระบบการศึกษาทางไกล
เรียน

ผู้อานวยการพระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

ด้วยทางคณะธรรมกิจหรือผูป
้ กครองของคริสตจักร ____________________________________
ตั้งอยูท
่ ี่ __________________ ถนน _________________________ ตาบล _______________________
อาเภอ _______________________ จังหวัด _________________________โทรศัพท์________________
E-mail_____________________________________________________________________________
ได้พิจารณาความเหมาะสมและคุณสมบัตข
ิ องผู้สมัคร ชื่อ ______________________________________
ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในพระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย ระบบการศึกษาทางไกล มีมติ
ตกลงกันในที่ประชุม เมื่อวันที่ ___________________ เห็นว่าผูส
้ มัคร

 เป็นผูท
้ ี่มส
ี ่วนในการรับใช้พระเจ้าในตาแหน่ง ___________________ (ถ้ามี) เป็นเวลา_____ปี
 เป็นผูท
้ ี่มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้า
 เป็นผูท
้ ี่มีของประทานในการสั่งสอนและการเป็นผู้นาของคริสตจักร
 ข้อคิดเห็นอืน
่ ๆ
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ

ขอแสดงความนับถือในพระคริสต์

ลงชื่อ ________________________ประธานธรรมกิจ/ผูป
้ กครองคริสตจักร
ลงชื่อ ________________________ ศิษยาภิบาล
ลงชื่อ ________________________ กรรมการคริสตจักร
ลงชื่อ ________________________ กรรมการคริสตจักร

TEE03

ใบลงทะเบียนนักศึ กษำใหม่ ระบบกำรศึ กษำทำงไกล
ภำคกำรศึกษำที่ ….. ปีกำรศึกษำ 20…..

กำหนดวันลงทะเบียน ภำคเรียนที่ 1 หมดเขต 31 พฤษภำคม ของทุกปี
กำหนดวันลงทะเบียน ภำคเรียนที่ 2 หมดเขต 31 ตุลำคม ของทุกปี
วันที่

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ

สกุล

เลือกใส่เครื่องหมำยถูก หน้ำช่องชุดวิชำที่ต้องกำรลงทะเบียน
เลือก
รหั สวิชำ
ชื่ อวิชำ
หน่ ว ยกิต

OT1011
แนะนำพระคัมภีร์เดิม
6

TH1012
หลักควำมเชื่อพื้นฐำน
6

TH1023
พระคริสต์และควำมรอด
6

PE1010
ภำคสนำม 1
1
รวม
19
รวมเงินค่ำชุดวิชำที่เลือกลงทะเบียน

หน่วยกิต

สรุปรำยกำร (ใส่ตัวเลขจำนวนค่ำชุดวิชำ และ รวมทัง้ สิ้น)
1.ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ*
500.00
2.ค่ำบำรุงกำรศึกษำ**
200.00
3.ค่ำชุดวิชำ (ตำมที่ลงทะเบียนจริง )
รวมทั้งสิ้ น

ค่ำชุ ดวิชำ
900.00
900.00
900.00
100.00
2,800.00

บำท

บำท *เก็บเพียงครั้งเดียวเท่ำนัน
้
บำท** ชำระทุกภำคกำรศึกษำ
บำท
บำท

ช่ องทำงชำระค่ำลงทะเบียน
 จ่ำยเงินสด ณ พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
 โอนเงินผ่ำนธนำคำรกรุงเทพ สำขำสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ออมทรัพย์ เลขที่ 920-0-22560-6
ชื่อบัญชี นำยมนูญศักดิ์ กมลมำตยำกุล นำยอำนุภำพ พฤกษะวัน และนำงปัทมำสน์ วิไลธนำรักษ์
วันที่โอน

จำนวนเงินที่โอน

(กรณีโอนเงินเข้ำบัญชีให้นก
ั ศึกษำส่งสำเนำกำรโอนเงินมำกับใบลงทะเบียนด้วย)

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : เพือ่ จัดส่งเอกสำรกำรเรียนและข่ำวสำรต่ำงๆ
ที่อยู่

Mobile :

Mail:

ข้ำพเจ้ำได้อำ่ นคูม
่ ือนักศึกษำและเข้ำใจระเบียบ
กำรลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
สำหรับเจ้ำหน้ำที่

ลงชื่อ

TEE04-01

ใบรับรองความประพฤติผสู้ มัครระบบการศึกษาทางไกล
พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

(ลับเฉพาะ)
ข้าพเจ้า ___________________________________________________________ อายุ ___________ ปี
ที่อยู่ _______________________________________________________________________________
โทรศัพท์________________________E-mail______________________________________________
ขอให้การรับรองผูส
้ มัครชื่อ __________________________ มีความสัมพันธ์ในฐานะ________________
ตาแหน่งในคริสตจักร____________________________ ที่คริสตจักร ____________________________
ขอให้กรอกข้อความนี้โดยละเอียด ขีดเครื่องหมาย  ในช่อง  ทีต
่ รงกับความจริงที่สุด และอธิบาย
เพิ่มเติมถ้าต้องการ
1. ท่านรู้จักกับผูส
้ มัครนี้เป็นเวลานานกี่ปแ
ี ล้ว
 น้อยกว่า 1 ปี

 2-4 ปี

 5-7 ปี

 มากกว่า 8 ปี

2. ตามที่ทา่ นสังเกตและพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว เห็นว่าผูส
้ มัครผู้นี้เป็นคนที่กลับใจบังเกิดใหม่แล้ว
 ใช่

 ไม่

 ไม่แน่ใจ

ท่านมีเหตุผลอย่างไร _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ท่านเห็นว่า ผูส
้ มัคร มีคณ
ุ ลักษณะฝ่ายวิญญาณ และของประทานดังต่อไปนี้
รายการประเมินผล
ก.บุคลิกลักษณะ
1. นิสัยใจคอ อุปนิสัย

2. การเข้ากับคน

3. การแต่งกาย

ผลการประเมินผล
 ร่าเริง

 เรียบร้อย

 เงียบขรึม

 ขยัน

 อดทน

 ขี้เกียจ

 มารยาทดี

 เชื่อฟังดี

 ไม่เชื่อฟัง

 เข้าง่าย

 ปานกลาง

 เข้ายาก

 พยายามเข้าหาคน

 ไม่พยายามเข้าหาคน

 ต้อนรับดี

 ไม่ค่อยต้อนรับคน

 ดี

 พอใช้

แต่งมากไป

 แต่งไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ

4. การปฏิบัตต
ิ ่อเพศตรงข้าม  วางตัวเหมาะสม

คาชีแ
้ จง

 อ่อน

 ติดต่อใกล้ชิดเกินไป

 วางตัวไม่เหมาะสมคือ ________________________
______________________________________________
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5. ลักษณะการเป็นผูน
้ า

 ดีมาก

 พอใช้

 อ่อน

 มีแนวโน้มจะเป็นผู้นาได้ดี
 ไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นา
6. การควบคุมอารมณ์

 ดีมาก

 ใจร้อน

7. การใช้จา่ ยเงินทอง

 ประหยัดพอเหมาะ

 หนักแน่น

 ไม่ดี

 ไม่ระวัง

 ฟุ่มเฟือย

ข.ชีวต
ิ ฝ่ายวิญญาณ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ไม่ดี

ไม่
ทราบ

1. ความกระตือรือร้นฝ่ายวิญญาณ
2. การเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัว
3. การศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว
4. การอธิษฐาน
5. ความเชือ
่ วางใจในพระเจ้า
6. การรักษาชีวต
ิ ให้บริสท
ุ ธิ์
7. ความถ่อมตัว
8. ความตั้งใจในการรับใช้พระเจ้า
ค. การทางานรับใช้
1. การรับผิดชอบต่อหน้าทีต
่ า่ ง ๆ
2. การรับผิดชอบต่อเวลา
3. ความกระตือรือร้น
4. ความคิดริเริ่ม, การสร้างสรรค์
5. ความเพียรพยายาม
6. การร่วมมือทางานกับผู้อน
ื่
7. การเคารพเชื่อฟังข้อเสนอแนะ
8. การทางานกับเยาวชน
9. การเทศนา
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10. การสอนพระคัมภีร์
11. การเป็นพยานส่วนตัว
12. การเยี่ยมเยียน
13. ความเอาใจใส่ในการประกาศ
14. การวางโครงการส่วนตัวล่วงหน้า

4. ท่านมีเหตุผลในการให้การรับรองและสนับสนุนผู้สมัครผู้นี้เพือ
่ เตรียมตัวเป็นผูร้ ับใช้พระเจ้าอย่างไร ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. มีอะไรเป็นจุดเด่นที่ทา่ นสังเกตเห็น และเขามีจุดอ่อนอะไรบ้างซึ่งจะต้องรับการปรับปรุงแก้ไข
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. ท่านคิดว่าผูส
้ มัครผู้นเี้ หมาะสมที่จะทางานแบบไหนในอนาคต
 นักเทศน์  ศิษยาภิบาล  สร้างสาวก  การประกาศนาวิญญาณ  ด้านนักศึกษา/นักเรียน
 การสอน  การรับใช้ในงานขององค์การ  การประกาศกับชาวเขา  งานด้านอนุชน
 นมัสการ  มิชชันนารี  เด็กและเยาวชน  ผู้ปกครอง  มัคนายก  สังคมสงเคราะห์
 บุกเบิกคริสตจักร  ผู้นากลุ่ม  ศิลปะ-กีฬา  อื่นๆ............................
7. ข้าพเจ้ามีเหตุผล และข้อเสนออื่น ๆ ที่จะแนะนาโดยส่วนตัวดังต่อไปนี้
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ลงชื่อ _______________________
วันที่ ________________________

กรุณาส่งทางไปรษณียท
์ ี่ ฝ่ายการศึกษาทางไกล พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

ทีอ
่ ยู่ 195 ซ.อุดมสุข 37 สุขม
ุ วิท 103 บางจาก พระโขนง กทม. 10260
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ใบรับรองความประพฤติผสู้ มัครระบบการศึกษาทางไกล
พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

(ลับเฉพาะ)
ข้าพเจ้า ___________________________________________________________ อายุ ___________ ปี
ที่อยู่ _______________________________________________________________________________
โทรศัพท์________________________E-mail______________________________________________
ขอให้การรับรองผูส
้ มัครชื่อ __________________________ มีความสัมพันธ์ในฐานะ________________
ตาแหน่งในคริสตจักร____________________________ ที่คริสตจักร ____________________________
ขอให้กรอกข้อความนี้โดยละเอียด ขีดเครื่องหมาย  ในช่อง  ทีต
่ รงกับความจริงที่สุด และอธิบาย
เพิ่มเติมถ้าต้องการ
1. ท่านรู้จักกับผูส
้ มัครนี้เป็นเวลานานกี่ปแ
ี ล้ว
 น้อยกว่า 1 ปี

 2-4 ปี

 5-7 ปี

 มากกว่า 8 ปี

2. ตามที่ทา่ นสังเกตและพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว เห็นว่าผูส
้ มัครผู้นี้เป็นคนที่กลับใจบังเกิดใหม่แล้ว
 ใช่

 ไม่

 ไม่แน่ใจ

ท่านมีเหตุผลอย่างไร _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ท่านเห็นว่า ผูส
้ มัคร มีคณ
ุ ลักษณะฝ่ายวิญญาณ และของประทานดังต่อไปนี้
รายการประเมินผล
ก.บุคลิกลักษณะ
1. นิสัยใจคอ อุปนิสัย

2. การเข้ากับคน

3. การแต่งกาย

ผลการประเมินผล
 ร่าเริง

 เรียบร้อย

 เงียบขรึม

 ขยัน

 อดทน

 ขี้เกียจ

 มารยาทดี

 เชื่อฟังดี

 ไม่เชื่อฟัง

 เข้าง่าย

 ปานกลาง

 เข้ายาก

 พยายามเข้าหาคน

 ไม่พยายามเข้าหาคน

 ต้อนรับดี

 ไม่ค่อยต้อนรับคน

 ดี

 พอใช้

แต่งมากไป

 แต่งไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ

4. การปฏิบัตต
ิ ่อเพศตรงข้าม  วางตัวเหมาะสม

คาชีแ
้ จง

 อ่อน

 ติดต่อใกล้ชิดเกินไป

 วางตัวไม่เหมาะสมคือ ________________________
______________________________________________

1

TEE04-02
5. ลักษณะการเป็นผูน
้ า

 ดีมาก

 พอใช้

 อ่อน

 มีแนวโน้มจะเป็นผู้นาได้ดี
 ไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นา
6. การควบคุมอารมณ์

 ดีมาก

 ใจร้อน

7. การใช้จา่ ยเงินทอง

 ประหยัดพอเหมาะ

 หนักแน่น

 ไม่ดี

 ไม่ระวัง

 ฟุ่มเฟือย

ข.ชีวต
ิ ฝ่ายวิญญาณ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ไม่ดี

ไม่
ทราบ

1. ความกระตือรือร้นฝ่ายวิญญาณ
2. การเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัว
3. การศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว
4. การอธิษฐาน
5. ความเชือ
่ วางใจในพระเจ้า
6. การรักษาชีวต
ิ ให้บริสท
ุ ธิ์
7. ความถ่อมตัว
8. ความตั้งใจในการรับใช้พระเจ้า
ค. การทางานรับใช้
1. การรับผิดชอบต่อหน้าทีต
่ า่ ง ๆ
2. การรับผิดชอบต่อเวลา
3. ความกระตือรือร้น
4. ความคิดริเริ่ม, การสร้างสรรค์
5. ความเพียรพยายาม
6. การร่วมมือทางานกับผู้อน
ื่
7. การเคารพเชื่อฟังข้อเสนอแนะ
8. การทางานกับเยาวชน
9. การเทศนา
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10. การสอนพระคัมภีร์
11. การเป็นพยานส่วนตัว
12. การเยี่ยมเยียน
13. ความเอาใจใส่ในการประกาศ
14. การวางโครงการส่วนตัวล่วงหน้า

4. ท่านมีเหตุผลในการให้การรับรองและสนับสนุนผู้สมัครผู้นี้เพือ
่ เตรียมตัวเป็นผูร้ ับใช้พระเจ้าอย่างไร ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. มีอะไรเป็นจุดเด่นที่ทา่ นสังเกตเห็น และเขามีจุดอ่อนอะไรบ้างซึ่งจะต้องรับการปรับปรุงแก้ไข
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. ท่านคิดว่าผูส
้ มัครผู้นเี้ หมาะสมที่จะทางานแบบไหนในอนาคต
 นักเทศน์  ศิษยาภิบาล  สร้างสาวก  การประกาศนาวิญญาณ  ด้านนักศึกษา/นักเรียน
 การสอน  การรับใช้ในงานขององค์การ  การประกาศกับชาวเขา  งานด้านอนุชน
 นมัสการ  มิชชันนารี  เด็กและเยาวชน  ผู้ปกครอง  มัคนายก  สังคมสงเคราะห์
 บุกเบิกคริสตจักร  ผู้นากลุ่ม  ศิลปะ-กีฬา  อื่นๆ............................
7. ข้าพเจ้ามีเหตุผล และข้อเสนออื่น ๆ ที่จะแนะนาโดยส่วนตัวดังต่อไปนี้
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ลงชื่อ _______________________
วันที่ ________________________

กรุณาส่งทางไปรษณียท
์ ี่ ฝ่ายการศึกษาทางไกล พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

ทีอ
่ ยู่ 195 ซ.อุดมสุข 37 สุขม
ุ วิท 103 บางจาก พระโขนง กทม. 10260

3

