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คำแนะนำก่อนท่ ำนจะกรอกแบบฟอร์ ม สมัครเป็ นนักศึกษำระดับตรี,โท และประกำศนียบัตร
เรามีความยินดีที่ท่านสนใจจะสมัครเป็ นนักศึกษาของพระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
ท่านสามารถเลือกเอาตามความเป็ นอยูข่ องนักศึกษาซึ่งขึ้นอยูก่ บั การศึกษาสามัญและเป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า
เนื่องด้วยว่าใบสมัครนี้ มีหลายตอนด้วยกัน จึงขอแนะนาทีจ่ ะให้ท่านอ่านใบสมัครทั้งหมดก่อนที่ทา่ นจะ
กรอกข้อความในใบสมัคร
เอกสารที่ท่านจะต้องเตรี ยมและส่งไปให้เราพิจารณา มีดงั ต่อไปนี้
____ 1. ใบสมัคร ( แบบฟอร์มที่ 1 )
____ 2. ใบรับรองแพทย์
____ 3. สาเนาทะเบียนบ้าน
____ 4. สาเนาบัตรประชาชน
____ 5. สาเนาประกาศนียบัตร หรื อ วุฒิบตั ร จากโรงเรี ยนสามัญ (C.Min /ตรี ) และปริ ญญาตรี ทวั่ ไป จะต้องมีเกรดเฉลี่ย
2.0 ขึ้นไป (โท)
____ 6. รู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
____ 7. ใบรับรองความประพฤติผสู ้ มัคร จาก 2 ท่าน ( แบบฟอร์มที่ 2 )
(ทุกคนรับรองได้ ยกเว้น บิดา มารดา ญาติพี่นอ้ ง และคู่สมรส)
____ 8. คารับรองสัญญาทุนการศึกษา ( แบบฟอร์มที่ 3 )
____ 9. คาพยานส่วนตัว โดยละเอียด ประมาณ 2 หน้ากระดาษ ให้กล่าวถึงการรับเชื่อพระเยซูเกิดขึ้นอย่างไร
เมื่อไร การดาเนินชีวิตคริ สเตียนปัจจุบนั การทรงเรี ยกของพระเจ้าเป็ นอย่างไร จึงอยากมาศึกษาที่ พ.พ.ท.
มีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร เป็ นต้น
____ 10. ใบแจ้งผลการเรี ยน สาหรับผูท้ ี่เคยเรี ยนพระคัมภีร์ระดับตรี มาแล้วโดยมีเกรดเฉลีย่ 2.0 ขึ้นไป
____ 11. ใบรับรองจากคริ สตจักร ( แบบฟอร์มที่ 4 )
____ 12. ค่าสมัคร 100 บาท
(ทาง พ.พ.ท. จะไม่พิจารณาใบสมัคร จนกว่าจะได้รับเอกสารครบถ้วนจากท่าน และจากผูร้ ับรองความประพฤติผสู ้ มัคร 2 ท่าน)

หมายเหตุ
ให้ท่านทาเครื่ องหมาย ✓ หน้าข้อต่าง ๆ เพื่อแสดงว่ามีเอกสารนี้ครบแล้ว และส่งเอกสารดังกล่าว
มายังสถาบันพระคริ สตธรรมเพ็นเทคอส (ใบนี้ให้ทา่ นเก็บรักษา เพื่อเป็ นหลักฐานของท่านเอง) ในนามของ ฝ่ าย
วิชาการพระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย สถาบันจะรับพิจารณาใบสมัครของท่าน ภายในสามสัปดาห์
ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนที่หนึ่ง และก่อนเปิ ดภาคเรี ยนทีส่ อง เมื่อพิจารณาใบสมัครของท่านแล้ว พ.พ.ท. จะแจ้งให้ท่าน
ทราบผลการพิจารณานั้น ๆ
หากสถาบันได้รับพิจารณาใบสมัครของท่านแล้ว เห็นสมควรที่จะรับท่านทาง พ.พ.ท. จะแจ้งให้ท่านทราบ
ถึงวันเข้าลงทะเบียนและวันสอบความรู้ พระคัมภีร์เดิม/ใหม่ ความรู้ภาษาไทยและอังกฤษ ในวันลงทะเบียน
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พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
THAILAND PENTECOSTAL SEMINARY
195 ซ.อุดมสุข 37 สุขุมวิท 103 พระโขนง กทม. 10260
โทร. 02-3993833, 088-978-2023 Line ID: pentecostthailand

ติดรู ปผูส้ มัคร
ขนาด 2 นิ้ว

แบบฟอร์ มที่ 1
ใบสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาปี ที่ _____
วันที่ ______ เดือน _____________ ปี ______
บัตรประชาชนเลขที่ ____________________
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว________________________ นามสกุล______________________ อายุ ___________ปี
FIRST NAME __________________________________ LAST NAME ____________________________
ปัจจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่ _______ หมู่ที่ ____ ตรอก/ซอย________________________ ถนน ________________
ตาบล __________________ อาเภอ _________________ จังหวัด __________________ รหัส ____________
เกิดวันที่ _________ เดือน _______________ ปี _______ เชื้อชาติ ______________ สัญชาติ _____________
เป็ นคริ สเตียนโดยมีการบังเกิดใหม่และได้รับเชื่อพระเยซูคริ สต์เมื่อเดือน __________________ ปี __________
ได้รับบัพติสมาในน้ าเมื่อเดือน _____________________ ปี _____________
เป็ นสมาชิกคริ สตจักร __________________________ เลขที่ __________ ถนน _____________________
ตาบล __________________ อาเภอ _________________ จังหวัด ____________________ รหัส __________
โทรศัพท์ (คริ สตจักร)__________________________ โทรศัพท์ (ผูส้ มัคร) ____________________________
E-mail_________________________________________________________________________________
การศึกษาสามัญ
สาเร็จการศึกษาสามัญชั้นสูงสุดจาก ______________________________________________________
ระดับการศึกษา ____________________________________________ เมื่อปี __________________________
ขณะนี้กาลังศึกษาอยูท่ ี่ _______________________________________________ ชั้น ___________________
แผนก/หลักสูตร __________________________________________________________________________
นอกจากจบการศึกษาสามัญแล้ว ท่านเคยจบการศึกษาด้านใดบ้าง ที่ไหน และนานเท่าไร
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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ประสบการณ์การทางาน
เคยทางานที่ _______________________________________________________________________
จากปี ___________ ถึงปี _____________ ตาแหน่ง _____________________
เคยทางานที่ _______________________________________________________________________
จากปี ___________ ถึงปี _____________ ตาแหน่ง _____________________
เคยทางานที่ _______________________________________________________________________
จากปี ___________ ถึงปี _____________ ตาแหน่ง _____________________
ปัจจุบนั ทางานที่ __________________________________________________________________
จากปี ___________ ถึงปี _____________ ตาแหน่ง _____________________
นักศึกษาประจา/พิเศษ
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็ นนักศึกษา ประจา
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็ นนักศึกษา พิเศษ
ข้าพเจ้าขอพักที่โรงเรี ยน
ข้าพเจ้าขอพักที่บา้ นส่วนตัว
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาพิเศษภาคค่า


 (เรี ยนบางวิชาเท่านั้น)
 ( นักศึกษาพิเศษไม่มีสิทธิ์พกั ที่โรงเรี ยน)



ครอบครัว
ชื่อบิดา ____________________________ นามสกุล _____________________ อาชีพ __________________
ศาสนา ____________________________ มีชีวิตอยูห่ รื อไม่ _______________โทรศัพท์_________________
ชื่อมารดา __________________________ นามสกุล _____________________ อาชีพ ___________________
ศาสนา ____________________________ มีชีวิตอยูห่ รื อไม่ _______________โทรศัพท์_________________
ที่อยู่ (บิดา มารดา) _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ในครอบครัวมีพี่นอ้ ง ___________ คน ท่านเป็ นคนที่ ________________ ในครอบครัว
บิดามารดา
 อยูด่ ว้ ยกัน
 หย่ากัน
 แยกกันอยู่
การสมรส
ท่านเป็ น  โสด
 แต่งงานแล้ว
 แยกกันอยู่
 หย่าแล้ว
 หม้าย
ถ้าสมรสแล้ว สามีชื่อ _________________________________ ภรรยาชื่อ _____________________________
มีบุตรชาย ____ คน
บุตรหญิง ____ คน
บุตรคนโตอายุ ____ ปี
ถ้าหย่าแล้ว หย่าเมื่อปี ________
ท่านมีคู่รักหรื อคู่หมั้นหรื อยัง _______________ ท่านได้หมั้นแล้วหรื อยัง _________________
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การเงิน
ท่านมีพนั ธะทางหนี้สินอยูห่ รื อไม่ _________ (ถ้ามี)
จานวนเงิน _______________________ บาท
ถ้าท่านเป็ นหนี้ต่อบุคคลใด ท่านกาลังชาระหนี้สินอย่างไร (ขออธิบาย)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ใครจะรับผิดชอบทุนการศึกษาของท่าน (หากท่านจะรับผิดชอบตนเอง ใส่ ชื่อท่านลงไป)
ชื่อ ___________________________________ เท่าไร ______________ %
ที่อยู่ _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________โทรศัพท์____________________
หากท่านยังคงขาดทุนการศึกษาบางส่วน ท่านจะให้ใครรับผิดชอบจานวนเงินที่ขาดอยูน่ ้ นั และอย่างไร
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
สุขภาพ
ท่านต้องกินยาประจาหรื อไม่ _____________
ถ้าต้องกินยา เพื่อรักษาโรคอะไร _______________________________________________________
ท่านมีปัญหาทางด้านสุขภาพหรื อโรคประจาตัวอยูห่ รื อไม่ __________ ถ้ามีขออธิบาย
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
สาหรับผูช้ าย
ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรื อยัง ___________
ท่านจะต้องรับราชการเป็ นทหารเมื่อไร __________
ส่วนตัว
ท่านมีความสามารถด้านใดบ้าง
 ดนตรี
 ร้องเพลง
 นาประชุม
 นาเซลล์
 เทศนา
 เป็ นพยาน
 การประกาศ
 พี่เลี้ยง
 สอนเด็ก
 คอมพิวเตอร์
 แสดงละคร
 ผูช้ ่วย
ท่านมีความสามารถพิเศษอื่น ๆ คือ _____________________________________________________
ท่านคิดว่าท่านมีของประทานอะไรบ้าง __________________________________________________
ท่านเคยอ่านพระคัมภีร์เก่าและใหม่ตลอดทั้งเล่มแล้วหรื อยัง ______________กี่ครั้ง ______________
ท่านเคยเป็ นพยานจนนาเพื่อนหรื อญาติมาเชื่อพระเยซูคริ สต์แล้วหรื อยัง ___________ กี่คน ________
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ท่านขอสมัครเพื่อศึกษาในหลักสูตร
 ประกาศนียบัตร พันธกรคริ สตจักร (C.Min) หลักสูตร 1 ปี
 คริ สตศาสนศาสตร์ศึกษา (ตรี ) สาขาศาสนศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
 คริ สตศาสนศาสตร์ศึกษา (โท) สาขาพันธกิจ หลักสูตร 1 ปี (จบพระคัมภีร์ระดับตรี )
 คริ สตศาสนศาสตร์ศึกษา (โท) สาขาพันธกิจ หลักสูตร 2 ปี (จบปริ ญญาตรี ทวั่ ไป)
ข้าพเจ้าขอให้คาสัญญาว่า ข้อความข้างบนนี้ถูกต้อง และโดยพระคุณและความรักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะศึกษาพระคาของพระเจ้า ยอมรับการฝึ กฝนด้วยความถ่อมใจลงและยินดีที่จะเชื่อฟัง
ระเบียบและข้อปฏิบตั ิ ที่พระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทยได้กาหนดไว้ เพื่อเตรี ยมตัวให้
พร้อมเสมอในการรับใช้พระเจ้าตามการทรงนาของพระองค์ และได้โอนเงินค่ำสมัคร 100 บำทมำแล้ว
ลงชื่อ ____________________________
ตัวบรรจง _________________________
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แบบฟอร์ มที่ 2
ใบรับรองความประพฤติผสู ้ มัคร
พระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
ข้าพเจ้า ___________________________________________________________ อายุ ______________________ ปี
ที่อยู่ _________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์_________________________________E-mail________________________________________________
ขอให้การรับรองผูส้ มัครชื่อ _______________________________ มีความสัมพันธ์ในฐานะ_____________________
ตาแหน่งในคริ สตจักร ____________________________________ ที่คริ สตจักร _____________________________
ขอให้กรอกข้อความนี้โดยละเอียด ขีดเครื่ องหมายในช่องที่ตรงกับความจริ งที่สุด และอธิบายเพิ่มเติมถ้าต้องการ
1. ท่านรู ้จกั กับผูส้ มัครนี้เป็ นเวลานานกี่ปีแล้ว
 น้อยกว่า 1 ปี
 2-4 ปี
 5-7 ปี
 มากกว่า 8 ปี
2. ตามที่ท่านสังเกตและพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว เห็นว่าผูส้ มัครผูน้ ้ ีเป็ นคนที่กลับใจบังเกิดใหม่แล้ว
 ใช่
 ไม่
 ไม่แน่ใจ
ท่านมีเหตุผลอย่างไร _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. ท่านคิดว่าผูส้ มัครผูน้ ้ ีเป็ นผูท้ ี่ได้รับการทรงเรี ยก เหมาะสมกับการเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าหรื อไม่
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
 ไม่แน่ใจ
เหตุผล ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. ท่านคิดว่า พ่อ แม่ และญาติพี่นอ้ งของผูส้ มัคร จะให้การสนับสนุนการเรี ยนพระคัมภีร์ของเขาหรื อไม่
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่แน่ใจ เพราะ___________________
 ยินดีสนับสนุนทางการเงิน  ยินดีสนับสนุนในการอธิษฐานเผื่อ  อื่น ๆ
5. ท่านเห็นว่า ผูส้ มัคร มีคุณลักษณะฝ่ ายวิญญาณ และของประทานดังต่อไปนี้
รายการประเมินผล
ผลการประเมินผล
คาชี้แจง
ก.บุคลิกลักษณะ
1. นิสัยใจคอ อุปนิสัย
2. การเข้ากับคน

3. การแต่งกาย
4. การปฏิบตั ิต่อเพศตรงข้าม

 ร่ าเริ ง
 เรี ยบร้อย  เงียบขรึ ม
 ขยัน
 อดทน  ขี้เกียจ
 มารยาทดี  เชื่อฟังดี  ไม่เชื่อฟัง
 เข้าง่าย
 ปานกลาง  เข้ายาก
 พยายามเข้าหาคน
 ไม่พยายามเข้าหาคน
 ต้อนรับดี
 ไม่ค่อยต้อนรับคน
 ดี
 พอใช้  อ่อน
แต่งมากไป  แต่งไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ
 วางตัวเหมาะสม
 ติดต่อใกล้ชิดเกินไป
 วางตัวไม่เหมาะสมคือ ________________________
______________________________________________
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5. ลักษณะการเป็ นผูน้ า

6. การควบคุมอารมณ์
7. การใช้จ่ายเงินทอง

ข.ชีวิตฝ่ ำยวิญญำณ
1. ความกระตือรื อร้นฝ่ ายวิญญาณ
2. การเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัว
3. การศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว
4. การอธิษฐาน
5. ความเชื่อวางใจในพระเจ้า
6. การรักษาชีวิตให้บริ สุทธิ์
7. ความถ่อมตัว
8. ความตั้งใจในการรับใช้พระเจ้า
ค. กำรทำงำนรับใช้
1. การรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่าง ๆ
2. การรับผิดชอบต่อเวลา
3. ความกระตือรื อร้น
4. ความคิดริ เริ่ ม, การสร้างสรรค์
5. ความเพียรพยายาม
6. การร่ วมมือทางานกับผูอ้ ื่น
7. การเคารพเชื่อฟังข้อเสนอแนะ
8. การทางานกับเยาวชน
9. การเทศนา
10. การสอนพระคัมภีร์
11. การเป็ นพยานส่วนตัว
12. การเยี่ยมเยียน
13. ความเอาใจใส่ในการประกาศ
14. การวางโครงการส่วนตัวล่วงหน้า

 ดีมาก
 พอใช้  อ่อน
 มีแนวโน้มจะเป็ นผูน้ าได้ดี
 ไม่มีแนวโน้มที่จะเป็ นผูน้ า
 ดีมาก  ใจร้อน  หนักแน่น  ไม่ดี
 ประหยัดพอเหมาะ  ไม่ระวัง
 ฟุ่ มเฟื อย
ดีมาก

ดี

พอใช้

ไม่ดี

6. ท่านมีเหตุผลในการให้การรับรองและสนับสนุนผูส้ มัครผูน้ ้ ีเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าอย่างไร มีอะไร
เป็ นจุดเด่นที่ท่านสังเกตเห็น และเขามีจุดอ่อนอะไรบ้างซึ่ งจะต้องรับการปรับปรุ งแก้ไข
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. ท่านคิดว่าผูส้ มัครผูน้ ้ ีเหมาะสมที่จะทางานแบบไหนในอนาคต
 นักเทศน์/ศิษยาภิบาล  วรรณกรรม  รับผิดชอบในคริ สตจักร
 การประกาศนาวิญญาณ

ไม่ทราบ

7
 ด้านนักศึกษา/นักเรี ยน  การสอนรวีฯ  การรับใช้ในงานขององค์การ  การประกาศกับชาวเขา
 งานด้านอนุชน
 ยังไม่เห็นเด่นชัด
 อื่น ๆ
8. ในฐานะที่ท่านเป็ นผูร้ ับรอง ท่านสามารถช่วยผูส้ มัครผูน้ ้ ีในด้านใดบ้าง
 อธิษฐานเผื่อเสมอ  สนับสนุนทางด้านการเงินเป็ นจานวน ........... บาท  อื่น ๆ
 สนับสนุนส่งเสริ มให้คาแนะนา  ร่ วมมือกับโรงเรี ยนในการรับทราบ  ช่วยแก้ปัญหา (ถ้ามี)
9. ข้าพเจ้ามีเหตุผล และข้อเสนออื่น ๆ ที่จะแนะนาโดยส่วนตัวดังต่อไปนี้
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ลงชื่อ _______________________
วันที่ ________________________
กรุณำส่ งทำงไปรษณีย์ไปที่
ฝ่ ายวิชาการ พระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
เลขที่ 195 ซ. อุดมสุข 37 สุขุมวิท 103 พระโขนง กทม. 10260
หรื อ ติดต่อเพิ่มเติมได้ทเี่ บอร์โทร 088 978 2023 ฝ่ ายวิชาการ
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แบบฟอร์ มที่ 2
ใบรับรองความประพฤติผสู ้ มัคร
พระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
ข้าพเจ้า ___________________________________________________________ อายุ ______________________ ปี
ที่อยู่ __________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์_________________________________E-mail________________________________________________
ขอให้การรับรองผูส้ มัครชื่อ _______________________________ มีความสัมพันธ์ในฐานะ_____________________
ตาแหน่งในคริ สตจักร ____________________________________ ที่คริ สตจักร _____________________________
ขอให้กรอกข้อความนี้โดยละเอียด ขีดเครื่ องหมายในช่องที่ตรงกับความจริ งที่สุด และอธิบายเพิม่ เติมถ้าต้องการ
2. ท่านรู ้จกั กับผูส้ มัครนี้เป็ นเวลานานกี่ปีแล้ว
 น้อยกว่า 1 ปี
 2-4 ปี
 5-7 ปี
 มากกว่า 8 ปี
2. ตามที่ท่านสังเกตและพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว เห็นว่าผูส้ มัครผูน้ ้ ีเป็ นคนที่กลับใจบังเกิดใหม่แล้ว
 ใช่
 ไม่
 ไม่แน่ใจ
ท่านมีเหตุผลอย่างไร _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. ท่านคิดว่าผูส้ มัครผูน้ ้ ีเป็ นผูท้ ี่ได้รับการทรงเรี ยก เหมาะสมกับการเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าหรื อไม่
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
 ไม่แน่ใจ
เหตุผล ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. ท่านคิดว่า พ่อ แม่ และญาติพี่นอ้ งของผูส้ มัคร จะให้การสนับสนุนการเรี ย นพระคัมภีร์ของเขาหรื อไม่
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่แน่ใจ เพราะ___________________
 ยินดีสนับสนุนทางการเงิน  ยินดีสนับสนุนในการอธิษฐานเผื่อ  อื่น ๆ
5. ท่านเห็นว่า ผูส้ มัคร มีคุณลักษณะฝ่ ายวิญญาณ และของประทานดังต่อไปนี้
รายการประเมินผล
ผลการประเมินผล
คาชี้แจง
ก.บุคลิกลักษณะ
1. นิสัยใจคอ อุปนิสัย
2. การเข้ากับคน

3. การแต่งกาย
4. การปฏิบตั ิต่อเพศตรงข้าม

 ร่ าเริ ง
 เรี ยบร้อย  เงียบขรึ ม
 ขยัน
 อดทน  ขี้เกียจ
 มารยาทดี  เชื่อฟังดี  ไม่เชื่อฟัง
 เข้าง่าย
 ปานกลาง  เข้ายาก
 พยายามเข้าหาคน
 ไม่พยายามเข้าหาคน
 ต้อนรับดี
 ไม่ค่อยต้อนรับคน
 ดี
 พอใช้  อ่อน
แต่งมากไป  แต่งไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ
 วางตัวเหมาะสม
 ติดต่อใกล้ชิดเกินไป
 วางตัวไม่เหมาะสมคือ ________________________
______________________________________________
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5. ลักษณะการเป็ นผูน้ า

6. การควบคุมอารมณ์
7. การใช้จ่ายเงินทอง

ข.ชีวิตฝ่ ำยวิญญำณ
1. ความกระตือรื อร้นฝ่ ายวิญญาณ
2. การเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัว
3. การศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว
4. การอธิษฐาน
5. ความเชื่อวางใจในพระเจ้า
6. การรักษาชีวิตให้บริ สุทธิ์
7. ความถ่อมตัว
8. ความตั้งใจในการรับใช้พระเจ้า
ค. กำรทำงำนรับใช้
1. การรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่าง ๆ
2. การรับผิดชอบต่อเวลา
3. ความกระตือรื อร้น
4. ความคิดริ เริ่ ม, การสร้างสรรค์
5. ความเพียรพยายาม
6. การร่ วมมือทางานกับผูอ้ ื่น
7. การเคารพเชื่อฟังข้อเสนอแนะ
8. การทางานกับเยาวชน
9. การเทศนา
10. การสอนพระคัมภีร์
11. การเป็ นพยานส่วนตัว
12. การเยี่ยมเยียน
13. ความเอาใจใส่ในการประกาศ
14. การวางโครงการส่วนตัวล่วงหน้า

 ดีมาก
 พอใช้  อ่อน
 มีแนวโน้มจะเป็ นผูน้ าได้ดี
 ไม่มีแนวโน้มที่จะเป็ นผูน้ า
 ดีมาก  ใจร้อน  หนักแน่น  ไม่ดี
 ประหยัดพอเหมาะ  ไม่ระวัง
 ฟุ่ มเฟื อย
ดีมาก

ดี

พอใช้

ไม่ดี

6. ท่านมีเหตุผลในการให้การรับรองและสนับสนุนผูส้ มัครผูน้ ้ ีเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าอย่างไร มีอะไร
เป็ นจุดเด่นที่ท่านสังเกตเห็น และเขามีจุดอ่อนอะไรบ้างซึ่ งจะต้องรับการปรับปรุ งแก้ไข
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. ท่านคิดว่าผูส้ มัครผูน้ ้ ีเหมาะสมที่จะทางานแบบไหนในอนาคต
 นักเทศน์/ศิษยาภิบาล  วรรณกรรม  รับผิดชอบในคริ สตจักร
 การประกาศนาวิญญาณ

ไม่ทราบ

10
 ด้านนักศึกษา/นักเรี ยน  การสอนรวีฯ  การรับใช้ในงานขององค์การ  การประกาศกับชาวเขา
 งานด้านอนุชน
 ยังไม่เห็นเด่นชัด
 อื่น ๆ
8. ในฐานะที่ท่านเป็ นผูร้ ับรอง ท่านสามารถช่วยผูส้ มัครผูน้ ้ ีในด้านใดบ้าง
 อธิษฐานเผื่อเสมอ  สนับสนุนทางด้านการเงินเป็ นจานวน ........... บาท  อื่น ๆ
 สนับสนุนส่งเสริ มให้คาแนะนา  ร่ วมมือกับโรงเรี ยนในการรับทราบ  ช่วยแก้ปัญหา (ถ้ามี)
9. ข้าพเจ้ามีเหตุผล และข้อเสนออื่น ๆ ที่จะแนะนาโดยส่วนตัวดังต่อไปนี้
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ลงชื่อ _______________________
วันที่ ________________________
กรุณำส่ งทำงไปรษณีย์ไปที่
ฝ่ ายวิชาการ พระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
เลขที่ 195 ซ. อุดมสุข 37 สุขุมวิท 103 พระโขนง กทม. 10260
หรื อ ติดต่อเพิ่มเติมได้ทเี่ บอร์โทร 088 978 2023 ฝ่ ายวิชาการ
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แบบฟอร์ มที่ 3
คำรับรองสั ญญำทุนกำรศึกษำ
ในกรณีนักศึกษา มีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้ ทุนการศึกษา หรื อค่ าเล่ าเรี ยน แก่ นักศึกษา
วันที่ ______________________
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ________________________ นามสกุล ____________________________
อยูบ่ า้ นเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ตรอก/ซอย __________ ถนน ____________ ตาบล ____________
อาเภอ ________________ จังหวัด __________________ รหัส _________ โทรศัพท์ ____________
E-mail____________________________________________________________________________
ขอสัญญาว่าจะสนับสนุนในด้านการเงิน ระหว่างที่ นาย/นาง/นางสาว __________________________
เป็ นนักศึกษาปี ที่_________ ภาคเรี ยนที่ ____ ของพระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
ข้าพเจ้าขอรับรองค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนเงิน__________บาท (ซึ่งเป็ น________ % ของการเล่าเรี ยน)
ในการเรี ยนสาหรับภาคเรี ยนที่________ ของปี การศึกษา__________

ลงชื่อผูค้ ้าประกัน ___________________
(ตัวบรรจง) _______________________
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แบบฟอร์ มที่ 4
ใบรับรองของคริสตจักร
วันที่________________________________
เรื่ อง รับรองผูส้ มัครเรี ยน
เรี ยน ผูอ้ านวยการพระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย
ด้วยทางคณะศิษยาภิบาลหรื อคณะผูน้ าของคริ สตจักร ________________________________
ตั้งอยูเ่ ลขที_่ ________________ถนน___________________________ ตาบล ___________________
อาเภอ _______________ จังหวัด ___________________โทรศัพท์___________________________
E-mail____________________________________________________________________________
ได้พิจารณาความเหมาะสมและคุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
ชื่อ _______________________________________________________________ ที่จะสมัครเข้าเป็ น
นักศึกษาของสถาบันพระคริ สตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย เห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติดงั นี้
 เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบในการรับใช้ในตาแหน่ง ______________________ (ถ้ามี)
 เป็ นผูท้ ี่มีความสัตย์ซื่อและมีความเหมาะสมที่จะเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้า
 เป็ นผูท้ ี่มีของประทานในการสัง่ สอนและการเป็ นผูน้ าของคริ สตจักร
 เป็ นผูท้ ี่สมควรได้รับการฝึ กฝนเพิ่มเติมในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม เพื่อที่จะกลับไป
ช่วยเหลือคริ สตจักรท้องถิ่นในอนาคต
 คณะธรรมกิจคริ สตจักรมีความเห็นว่า ควรจะสนับสนุนและเสริ มสร้างผูส้ มัครผูน้ ้ ี
ให้เรี ยนจนสาเร็จการศึกษา โดยการถวายเงินและอธิ ษฐานเผื่อการเรี ยนของเขา
ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ______________________________________________________
___________________________________________________________________
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือในพระคริ สต์
ลงชื่อ ________________________ ศิษยาภิบาลอาวุโส
ลงชื่อ ________________________ ทีมศิษยาภิบาล
ลงชื่อ ________________________ กรรมการ
ลงชื่อ ________________________ กรรมการ

