ใบสมัคร
ศูนย์อบรมพระคริ สตธรรมพระวจนะแห่งชีวิต
Living Word Bible School
เลขที่ 127 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 50220 โทร 053-104594, 086-1929039
ข้ อมูลผู้สมัคร

รูปถ่าย
2 นิ ้ว

วันที่.............เดือน......................................... ค.ศ. ...........................
1.) ข้ อมูลผู้สมัครเรียน
ชื่อ นาย/นาง / ……….………………………………….. นามสกุล …..………………………………………….. อายุ ……..……ปี
ชื่อภาษาอังกฤษ….……………………………………..สกุลภาษาอังกฤษ….………………………………………..………………
เกิดวันที่ ……….. เดือน …………………………. ค.ศ ……………….. สําเร็ จการศึกษาสู งสุ ดระดับ ………………………………
เผ่า:

กะเหรี่ยง ο
ลีซู
ο
ลาหู่
ο
เผ่าอื่นๆ

ไทย ο
ม้ ง ο

ο เพศ: ชาย ο สัญชาติไทย:
แต่งงานแล้ ว ο
หญิง ο
หย่าร้ าง ο

สถานภาพ: โสด

มี ο ประเภทบัตร …………
ไม่มี ο

ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ .………....หมู่ที่ ……..... ชื่อหมู่บา้ น ………………………………….... ตําบล ………………………………….
อําเภอ ………………………………... จังหวัด ……….………………........ รหัส ……………............. โทรศัพท์ ……………….....
เป็ นสมาชิกของคริ สตจักร ……………………………….คณะ …………………………. ศิษยาภิบาลชื่อ ....………..……………..
2.) ข้ อมูลผู้สมัครทีม่ ีครอบครัวแล้ว
จํานวนบุตร………….คน
1.ชื่อ ………………………. สกุล ….………………. อายุ …… ปี เพศ. ο ชาย ο หญิง เรี ยนชั้น………เรี ยนที่ …................……
2.ชื่อ ……………………….. สกุล….………………...อายุ …… ปี เพศ. ο ชาย ο หญิง เรี ยนชั้น………เรี ยนที่ .........…………
3.ชื่อ ……………….…….. สกุล….………………… อายุ …… ปี เพศ. ο ชาย ο หญิง เรี ยนชั้น……… เรี ยนที่ …................…
4.ชื่อ …………………….. สกุล….……….…………อายุ …… ปี เพศ. ο ชาย ο หญิง เรี ยนชั้น………เรี ยนที่ …...............…
3.) รายละเอียดส่ วนตัวเพิม่ เติม
รับเชื่อพระเยซูคริ สต์เมื่อ ……………………… รับบัพติสมาในนํ้าเมื่อ ……………………… โดย ศ.จ..………………… ………
เคยรับใช้พระเจ้าในด้าน ……………………………………………………………….. สถานที่ ………………………………….
เคยประกอบอาชีพ ………………………………………………………. …………………………………………………………
สาเหตุที่มาเป็ นคริ สตเตียน
……………………………………………………………………………………………………………….………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..........………………………………………………………..........
สาเหตุที่จะมาเรี ยนพระคัมภีร์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….........................................................................................................................................................................

เคยผ่านการศึกษาพระคัมภีร์จาก………………………………………………….เป็ นหลักสู ตรระยะ ……………………...............
เมื่อ…………………………………หลังจากผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ครั้งนั้นรับใช้พระเจ้าในด้าน…………………………………
สถานที่ ที่เคยรับใช้ หรื อ กําลังรับใช้อยู่ .................................................................................................................................................
ท่านมีความสามารถพิเศษ ด้าน ………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................................................................................................
เป้าหมายในชีวิตอยากทํางานในด้านใด
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................………………………...............................................
.........................................................................................................................................................................................………………
4.) ชื่ อผู้สนับสนุนในการเรียนพระคัมภีร์
ชื่อ-สกุล ………………………………………………........................................................... เป็ นผูส้ นับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างเรี ยน
เกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยนโดย: …………………………………………………..………………………………………………....................
ติดต่อได้ที่เลขที่ ……….หมู่ที่ …….. บ้าน ………………………… ตําบล. ……………..………… อําเภอ. ………………………
จังหวัด. …………………………..……………. รหัส ……………………..…………. โทรศัพท์ ………….………………………
ความคิดเห็น / ข้อแนะนําของผูส้ นับสนุน
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
..............………………...........................................................................................................................................................................
5.) คํามั่นสั ญญา
หากข้าพเจ้าได้รับการตอบรับเป็ นนักศึกษาข้าพเจ้าจะเรี ยนพระคัมภีร์ดว้ ยความขยันและตั้งใจจริ ง จะเชื่อฟังกฎระเบียนทุกประการ
จะไม่ปฏิบตั ิตวั เป็ นภาระแก่ศูนย์อบรมพระวจนะแห่งชีวติ และคนอื่น เมื่ออาจารย์/ผูป้ กครองเห็นสมควรที่จะชี้แนะตักเตือนไม่วา่ จะ
ด้วยเหตุใดข้าพเจ้ายินดีรับการตักเตือนและจะพยายามปรับปรุ งแก้ไขตัวเองให้เหมาะสม จะเข้าห้องเรี ยนตรงเวลาและจะร่ วม
กิจกรรมทุกครั้ง จะไม่ขาดเรี ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูป้ กครอง / อาจารย์ หากข้อมูลข้างต้นนี้ไม่เป็ นความจริ งตามที่ขา้ พเจ้าได้
กล่าวมา ข้าพเจ้ายินดีและยินยอมให้ทางศูนย์อบรมพระวจนะแห่ งชีวติ ได้ถอนสิ ทธิ์ในการเป็ นนักศึกษาได้ทุกเมื่อ
ขอรับรองว่ าเป็ นความจริงทุกประการ
ชื่อ-สกุล…………………………………..…….. ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล ………………....……………………. ศิษยาภิบาล

ชื่อ-สกุล …………………………………......... ผู้ปกครอง

ชื่อ-สกุล…………………………………………. .....ผู้รับรอง

ที่อยูผ่ รู ้ ับรอง เลขที่ หมู่ที่ ตําบล ............................... อําเภอ ......................................... จังหวัด .......................................
รหัส ....................... Email ............................................................. โทร บ้าน............................ มือถือ .......................................

เงื่อนไขการรับสมัคร
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปี ที่ 3 ขึ้นไป
1.) ต้องเป็ นคริ สตเตียนบังเกิดใหม่แล้ว
2.) ต้องมีสญ
ั ชาติไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.) ต้องมีอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
3.) สามารถอ่านออก เขียนได้ เข้าใจ สื่ อสารกัน ในภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
4.) ต้องได้รับการรับรองจากผูน้ าํ คริ สตจักรที่สงั กัดอยู่
5.) ต้องเป็ นชายโสดหรื อคู่สามีภรรยา
6.) ต้องเป็ นผูม้ ีความประพฤติไม่เสื่ อมเสี ย
7.) เป็ นผูม้ ีสุขภาพดีและไม่เป็ นโรคที่สงั คมรังเกียจ
8.) ต้องเป็ นคนไม่หลบหนีโทษคดี
9.) ต้องเป็ นคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
10.) ต้องเป็ นคนมีสุขภาพสมบูรณ์ท้ งั กายใจ
เอกสารที่ตอ้ งประกอบการสมัครเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครจะต้องนําหลักฐานต่างๆมายืน่ พร้อมใบสมัคร
1. รู ปถ่าย 2 นิ้ว
จํานวน 2 รู ป
2. สําเนาวุฒิการศึกษาระดับสู งสุ ด
จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาทะเบียนบ้าน
5. เอกสารรับรองจากทางราชการ
จํานวน 2 ชุด
6. สําเนาใบประกาศนียบัตรอื่นๆ(ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมพระคริ สตธรรมพระวจนะแห่ งชีวติ คัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาโดยยึดหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
- สอบสัมภาษณ์ โดยยึดหลักการคัดเลือกจากความตั้งใจและการทรงเรี ยกของพระเจ้า
- ความพร้อมทางด้านสภาพแวดล้อมทรงครอบครัว
- การเห็นชอบจากผูน้ าํ ในท้องถิ่น
ขั้นตอนการเข้ าเป็ นนักศึกษา
1.) ผูส้ มัครจะต้องได้รับการสอบ สัมภาษณ์ ตามวันและเวลานัดหมาย
2.) ผูส้ มัครจะต้องกรอกข้อความในใบสมัครตามความเป็ นจริ งทุกประการ แล้วส่ งมายังศูนย์อบรมพระวจนะแห่งชีวติ เมื่อ
ผูส้ มัครได้รับการคัดเลือกแล้วสิ่ งที่จะต้องเตรี ยมนํามาคือ พระคัมภีร์ เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ 1 เล่ม พร้อมด้วยสมุด ปากกา
เครื่ องใช้ส่วนตัวและชุดนักศึกษาอย่างน้อย 3 ชุด
3.) นักศึกษาต้องจ่ายค่าเทอมเป็ นเงินจํานวน 4,000 บาท ต่อปี สามารถผ่อนชําระได้ 2 ครั้ง

กฎระเบียบในชั้นเรียน
ผู้ชาย
กางเกงขายาว (สี ดาํ ,สี น้ าํ เงิน) เสื้ อแขนยาว , สั้น ( สี ขาว ) เนกท์ไท (สี ดาํ , สี น้ าํ เงิน)
รองเท้าหนังสี ดาํ ,นํ้าตาล
ผู้หญิง
กระโปรงยาว ( สี ดาํ , สี น้ าํ เงิน ) เสื้ อแขนสั้น ( สี ขาว ) รองเท้าหนัง ( สี ดาํ ) ถุงเท้าสี ขาว
หมายเหตุ: 1. หลักสู ตรการเรี ยน 2 ปี ตารางเรี ยนเริ่ ม เทอมที่1 พฤษภาคม - สิ งหาคม เดือนกันยายน ภาคสนาม
เทอมที่ 2 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม ภาคสนาม
2 . อย่าลืมติดรู ปถ่ายให้เรี ยบร้อยด้วย

