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ใบสมัครเข้าศึกษา 
Application for Admission 

ศูนยอ์บรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย 
RHEMA BIBLE TRAINING CENTER THAILAND 

ตู ้ปณ.175 ไปรษณียย์านนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์ 02-295-2061-3    โทรสาร 02-295-2064 อีเมล ์rbtct@rhemathailand.org 

P.O. Box 175, Yannawa Post Office, Bangkok 10120, Thailand 

Tel: (662) 295-2061-3  Fax: (662) 02-295-2064  E-mail: rbtct@rhemathailand.org 

 ใบสมคัรจะได้รับการพจิารณาต่อเม่ือผู้สมัครย่ืนเอกสารเหล่านีค้รบถ้วน 
1. ติดรูปถ่ายขนาดเดียวกบัรูปใบขบัข่ีจ  านวน  2  ใบ เป็นรูปปัจจุบนัไม่เกิน 6 เดือน  (โดยให้พ้ืนหลงัภาพเป็นสีขาว) 
2. ใบรับรองจากศิษยาภิบาลท่ีแนบมาน้ีถือเป็นความลบั โดยผูส้มคัรจะไม่ไดรั้บรู้ขอ้ความในใบรับรองจากศิษยาภิบาลอยา่งเด็ดขาด โดยผูรั้บรอง

จะตอ้งเป็นผูส่้งใบรับรองกลบัมายงัส านกังานโดยตรงเท่านั้น 
3. ใบสมคัรจะยงัไม่ไดรั้บการพิจารณาจนกระทัง่เราไดรั้บเอกสารพร้อมรูปถ่ายครบถว้นแลว้เท่านั้น  ท่านอาจตอ้งคอยติดตามผลว่าเอกสารทุก

อยา่งถูกส่งมายงัส านกังานหรือยงั  การส่งใบสมคัรมาไม่ไดห้มายความว่าเราจะตอบรับท่านโดยอตัโนมติั  ท่านจะตอ้งรอรับจดหมายตอบรับ
จากทางส านกังานก่อน 

4. ตอบค าถามให้ครบถว้น หากค าถามใดไม่เก่ียวขอ้งให้ เขียนว่า “ไม่เก่ียวขอ้ง”  หากมีค าถามใดท่ีมีผลกบัการพิจารณาใบสมคัรและท่านไม่ได้
กรอกให้ครบ เราอาจส่งใบสมคัรกลบัไปยงัท่านเพ่ือกรอกให้ครบถว้น 

 

All of the following must be completed in order for this application to be processed 
1. Attach 2 current 1” x 1” photos.  (Picture must have been taken within the last 6 months.)  The picture should have a white 

background and be of your head and shoulders only. 

2. The enclosed Pastoral Recommendation is CONFIDENTIAL and must not be seen by the applicant.  It must be completed and 

returned by the reference. – should probably read by the Pastor 

3. An application is not processed until all required references and pictures are received. You may want to follow up with the person 

who was given the references to make sure they are mailed as promptly as possible.  Sending in your application does not assure 

that you are automatically accepted, you must wait to receive an official acceptance letter from our office. 

4. Answer all questions.  If any question does not apply, write “DNA” (Does Not Apply).  Any questions left unanswered may result 

in this application being returned to you for completion and will delay processing time.  

  

ส าเร็จการศึกษาปีที่ 1 เม่ือ / 1st
 year completed:   _____________________ 

หมายเลขประจ าตวันกัศึกษา / Student ID # :      _____________________ 

 

ท่านเคยยืน่ใบสมคัรเพือ่รับการศึกษาที่เรมาก่อนหรือไม่  
Have you ever applied to be a student at RHEMA?    

ถา้เคยในปีใด / If yes, what year?    ______________  

ช่ือ / First Name นามสกุล / Last Name 

ที่อยูท่ี่ติดต่อได ้/ Address 

อ าเภอ / District จงัหวดั / Province ประเทศ/ Country รหสัไปรษณีย ์/ Zip Code 

โทรศพัท ์/ Phone มือถือ / Mobile Phone ไอดีไลน/์ID Line อี-เมล/์E-mail 

บตัรประชาชนเลขที่ / I.D. or Passport No. 

 

สญัชาติ / Nationality 

วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) / Date of Birth 

 

อาย ุ/ Age     ชาย / Male         หญิง / Female 

 เคย /Yes    ไม่เคย/No  

ติดรูปถ่ายปัจจุบนั 

ไม่เกิน 6 เดือน 

Attach Picture 
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 เคย /Yes   ไม่เคย/No  

 เคย /Yes   ไม่เคย/No  

  มี /Yes   ไม่มี /No  

  ได ้/ Yes      ไม่ได ้/ No 

  ได ้/ Yes      ไม่ได ้/ No 

  ได ้/ Yes      ไม่ได ้/ No 

 เห็นดว้ย/Yes      ไม่เห็นดว้ย/No 

 ใช่ /Yes   ไม่ใช่/No 

สถานภาพการสมรส 
Marital Status 

* หมายเหตุ กรุณาเขียนอธิบายเหตุผลดา้นหลงั / *Please explain on the back page 

 โสด/ Single 

 หมั้น / Engaged 

 สมรส / Married 

 สมรสใหม่ /Remarried * 

 หยา่ / Divorced * 

 หมา้ย / Widowed 

 แยกกนัอยู ่/Separated * 

 

* ท่านไดแ้ต่งงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ 

Are you legally married?                    * 

หากท่านแต่งงานแลว้  ท่านจ าเป็นตอ้งแนบเอกสารส าคญัในการสมรส 
มาพร้อมกบัใบสมคัรดว้ย 

If you are married, you must send a copy of either your marriage 

license/certificate with this application.    

ช่ือคู่สมรส /Name of Spouse:______________________ 

ท่านมีบุตรหรือไม่  
Do you have children?                                   

                          ถา้มี  จ  านวน   _________________ คน 
                         If yes, How many?   ___________ 

หากบุตรอาศยัอยูก่บัท่าน และยงัมีอายตุ  ่ากวา่เกณฑเ์รียน ท่านมีแผนจะดูแลบุตรอยา่งไรระหวา่งที่ท่านศึกษาอยูท่ี่เรมา 
If children are residing with you and they are under school age, what are your plans for their care while you attend RHEMA? 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

ปัจจุบนัท่านไดอ้าศยัอยูก่บับุคคลทีไ่ม่ใช่สามีหรือภรรยาตามกฎหมายของท่านหรือไม่      ใช่       ไม่ใช่ 
บุคคลนั้นคอืใคร __________________________________ มีความสมัพนัธก์บัท่านอยา่งไร _______________________ 
Are you currently living with someone who is not legally your husband/wife?     Yes   No 

If yes, Who?  __________________________________    Relationship: _____________________________________ 

ท่านเคยสมรสมาก่อนหนา้น้ีหรือไม่ 
Have you been previously married?    

   ถา้เคย  จ  านวน   ____  คร้ัง 

   If yes, How many times?   ______ 

คู่สมรสหรือคู่หมั้นของท่านไดรั้บความรอดหรือไม่                             ไดรั้บแลว้   ยงัไม่ไดรั้บ   
คู่สมรสหรือคู่หมั้นของท่านเตม็ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิหรือไม่       ไดรั้บแลว้   ยงัไม่ไดรั้บ   
Is your spouse or fiancé(e) saved?     Yes   No                Is he/she filled with the Holy Spirit?     Yes   No    

คู่สมรสหรือคู่หมั้นของท่านจะเขา้ร่วมศึกษาท่ีศูนยอ์บรมพระคริสตธรรมเรมาในปีน้ีหรือไม่ 
Will your spouse or fiancé(e) be attending RHEMA this year? 

คู่สมรสของท่านเคยศึกษาที่เรมาในปีก่อนๆบา้งหรือไม่                                         ถา้เคย ในปีใด?          ________ 
Has your spouse previously attended RHEMA?                                                                   If yes, what year?   ____________ 

คู่สมรสหรือคู่หมั้นของท่านเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีท่านเขา้ศึกษาท่ีศูนยอ์บรมพระคริสตธรรมเรมา 
Is your spouse or fiancé(e) in agreement with your decision to attend RHEMA? 

ประวตักิารศึกษา  
Educational History 

กรุณาเลือกระดบัการศึกษาสูงสุดที่ท่านไดรั้บ / Please choose the highest level attained 

  ต ่ากวา่มธัยม 3 /Junior High School         มธัยม 6 / High School                         สายวิชาชีพ / Vocational/Technical 

  ปริญญาตรี / Bachelor                             ปริญญาโท / Masters Degree               ปริญญาเอก / Doctorate 

  อ่ืนๆ / Other  Please Explain: ______________________________________________ 

ท่านสามารถอ่าน/เขียนภาษาไทยไดห้รือไม่ 

Can you read and write the Thai language? 

ท่านสามารถอ่าน/เขียนภาษาองักฤษไดห้รือไม่ 

Can you read and write English? 

ท่านสามารถพดูภาษาอ่ืนไดห้รือไม่                                                                         ระบุ: 
Can you speak other languages?                                                                                 Specify: 

 เขา้ร่วม /Yes        ไม่เขา้ร่วม / No 
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 ท า /Yes   ไม่ไดท้  า /No                                                                                                                

รับแลว้/Yes  ยงัไม่ไดรั้บ/No 

ท่านเคยเขา้ศึกษาที่โรงเรียนพระคมัภีร์อ่ืนมาก่อนหรือไม่    เคย    ไม่เคย   หากเคย กรุณาระบุช่ือ _______________________ 
ท่านส าเร็จการศึกษาที่นัน่หรือไม่     ใช่     ไม่ใช่    หากไม่ส าเร็จกรุณาอธิบายเหตุผล ________________________________ 
ท่านเคยถูกปฏิเสธรับเขา้การศึกษา ไล่ออกหรือหยดุเรียนกลางคนัที่โรงเรียนพระคมัภีร์อ่ืนหรือไม่        เคย       ไม่เคย 
(ถา้เคยกรุณาแนบจดหมายอธิบายดว้ย)                                        
Have you ever attended another Bible school or seminary?   Yes   No    If yes, which one? _______________________             

Did you graduate?    Yes   No        If no, why not?  _______________________________________________________ 

Have you ever been denied acceptance, expelled, suspended or withdrawn from any Bible school?    Yes   No      

If yes, please attach a letter of explanation. 

ประวตักิารประกอบอาชีพ 
Occupational History 

 

 ปัจจุบนัท่านท างานอยูห่รือไม่ 
Are you currently employed?     

สถานที่ท  างานปัจจุบนั / Name of present employer:   

ที่อยู ่/ Address หมายเลขโทรศพัท ์ / Phone  

ต าแหน่ง / Position ระยะเวลาที่ท  า / Length of employment 

ความสามารถพเิศษหรือความช านาญ / Talent or Skill ________________________________________________________________________________________ 

หากไม่ไดท้  างาน กรุณาอธิบายวา่เหตุใดจึงไม่ไดท้  า _____________________________________________________________ 

If not employed, why?  _________________________________________________________________________________ 

หากไม่ไดท้  างาน ที่สุดทา้ยที่ท่านท างานคอืที่ไหน  _________________________________________________________ 
If you are unemployed, please name your last employer._______________________________________________________      
 

ที่อยู ่/ Address  หมายเลขโทรศพัท ์/ Phone  

ข้อมูลชีวติคริสเตียน 
Christian Life Information 

ท่านเป็นคริสเตียนมานานก่ีปี / ___________________________ 
How long have you been a Christian? 

วนัที่ไดรั้บความรอด ค.ศ._______________________________ 
Date you were saved 

เล่าโดยยอ่วา่ท่านทราบไดอ้ยา่งไรวา่ท่านไดรั้บความรอด 
Briefly state how you know you are saved. 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

ท่านไดรั้บการบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิและพดูภาษาแปลกๆหรือยงั 
Have you received the baptism of the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues? 

เล่าโดยยอ่วา่ท่านทราบไดอ้ยา่งไรวา่ท่านไดรั้บการบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
Briefly state how you know you are filled with the Holy Spirit. 
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

หากท่านยงัไม่ไดรั้บการบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ท่านตอ้งการจะรับหรือไม่     
If you haven’t received the baptism of the Holy Spirit, do you want to receive?   ตอ้งการ /Yes     ไม่ตอ้งการ/No 
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ตั้งแต่ท่านไดรั้บความรอด มีช่วงใดที่ท่านไม่ไดด้ าเนินชีวติกบัพระเจา้หรือไม่ 
In the time since your initial salvation experience, has there been a period of time 

when you did not live for the Lord? 

หากตอบวา่มี กรุณาอธิบายโดยยอ่และบอกถึงวนัที่ท่านไดต้ดัสินใจมอบชีวติใหก้บัพระเจา้อยา่งส้ินเชิง (ตอบในด้านหลัง)** 
If yes, on the last page, please include a brief explanation and the approximate date of your decision to fully commit your life to Lord. 
 

ท่านเช่ือหรือไม่วา่พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจา้ที่ไดม้าจากการดลใจและ 
เป็นแนวทางที่ไม่ผดิพลาดในเร่ืองต่างๆเก่ียวกบัการประพฤติปฏิบติัและหลกัขอ้เช่ือ 
Do you believe the Bible is the inspired Word of God and the only infallible    

guide in matters pertaining to conduct and doctrine? 

ท่านเช่ือในตรีเอกานุภาพวา่พระเจา้ทรงเป็นหน่ึงเดียว แต่ปรากฏเป็นสามบุคคล 
คือ พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิหรือไม่ 
Do you believe in the Holy Trinity, that our God is one but manifested in three 

persons; the Father, the Son and the Holy Spirit? 

ท่านเช่ือหรือไม่วา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้และเสด็จมาบนโลกมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์                        เช่ือ      ไม่เช่ือ 
 
ท่านเช่ือหรือไม่วา่ทางเดียวที่จะท าใหบุ้คคลหน่ึงรอดไดก้็โดยผา่นทางการเช่ือใน                                      เช่ือ      ไม่เช่ือ 
องคพ์ระเยซูคริสตแ์ละเช่ือในการทรงไถ่ซ่ึงเป็นพระราชกิจของพระองค ์ 
Do you believe in the Deity of the Lord Jesus Christ and that He is God made flesh?                       Yes      No      

Do you believe that faith in Jesus Christ and His redemptive work is the only way to receive salvation?  Yes  No      

                                                                                                                            

การเข้าร่วมคริสตจักร 
Church Affiliation 

คริสตจกัรที่ปัจจุบนัท่านไปร่วมนมสัการ / Name of the church which you currently attend:                

_____________________________________________________________________________________________________ 

ช่ือศิษยาภิบาล / Name of Pastor__________________________________ หมายเลขโทรศพัท ์/ Phone__________________ 

ที่อยู ่/ Address_________________________________________________________________________________________ 

ท่านไดไ้ปร่วมที่คริสตจกัรขา้งตน้น้ีนานเท่าใด / How long have you attended this church? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

ท่านไปร่วมนมสัการที่โบสถเ์ป็นประจ าหรือไม่                       ไปประจ า /Yes                  ไม่ไดไ้ปประจ า /No     
Do you attend church services regularly? 

ท่านเป็นสมาชิกของคริสตจกัรที่ท่านไปร่วมหรือไม่                   เป็น /Yes                          ไม่เป็น /No     
Are you a member of the church you attend? 

ท่านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของคริสตจกัรหรือไม่           ท า /Yes                            ไม่ไดท้  า /No     
Are you involved in any church activities? 

หากไม่มีส่วนร่วม กรุณาอธิบายวา่เพราะเหตุใด / If no, why not? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

ระบุกิจกรรมของคริสตจกัรที่ท่านเก่ียวขอ้งในปัจจุบนั 
Specify church activities that you are currently involved in: 

ระยะเวลา 
Length of time (dates) 

1.   

2.   

3.   

   มี / Yes                  ไม่มี / No        

  เช่ือ / Yes          ไม่เช่ือ /  No 

 เช่ือ / Yes          ไม่เช่ือ /  No 
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การรับใช้ของท่าน 
Your Christian Service 

ปัจจุบนัท่านท างานรับใช ้
Current involvement in ministry:             

  เตม็เวลา / Full Time  ไม่เตม็เวลา / Part time     ยงัไม่ไดรั้บใช ้/ None 

กรุณาบอกขอบข่ายของงานรับใชท้ี่ท่านเช่ือวา่พระเจา้ทรงเรียกท่านใหม้ารับใช_้__________________________________________ 
Identify the area of ministry to which you believe God is calling you to:___________________________________ 

 ศิษยาภิบาล / Pastor      ผูป้ระกาศ / Evangelist  มิชชนันารี / Missions  รวฯีเด็ก / Children 

 อนุชน / Youth  รวฯีผูใ้หญ่ / Adult Teacher  ยงัไม่ทราบแน่ชดั / Not known 
 

 ช่วยงานคริสตจกัรดา้น / Helps (specify)   ______________________      อ่ืนๆ / Other (specify) _____________________   

เหตุผลในการเข้าศึกษา 
Reason for Enrollment 

ท่านไดย้นิเก่ียวกบัศูนยอ์บรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทยจากที่ใด 
How did you hear about RHEMA Bible Training Center Thailand?   

 จากนกัศึกษาเรมา  
Current or previous RHEMA student 

 คริสตจกัรที่ไปร่วมนมสัการ/Your local church  เพือ่น / Friends                 อ่ืนๆ / Other  ____________________ 

เพราะเหตุใดท่านจึงตอ้งการเขา้ศึกษาที่ศูนยอ์บรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย 
Why do you want to attend RHEMA Bible Training Center Thailand? 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

แผนการช าระค่าเล่าเรียน 
Tuition Fee Payment Plan 

ท่านวางแผนจะช าระค่าเล่าเรียนอยา่งไร  How do you plan to pay your tuition fee?                                                                                 

 ช าระคร้ังเดียวทั้งปีการศึกษา / Whole year payment                 ช าระเป็นรายเดือน / Monthly payment 

กรุณาระบุวา่ท่านจะใชท้รัพยจ์ากแหล่งใดในการช าระค่าเล่าเรียน / Please specify how you will finance your tuition. 

  เงินเดือนของตนเอง / Own Employment   รายไดข้องคู่สมรส / Spouse’s Income  เงินเก็บสะสม / Savings Fund 

  อ่ืนๆ / Other (specify)   _______________________________________________________________________________ 

หากท่านมีผูส้นบัสนุนการเงิน ท่านจ าเป็นตอ้งใหผู้ส้นบัสนุนนั้นกรอกแบบฟอร์มส าหรับผูส้นบัสนุนใหเ้รียบร้อย และส่งมายงั
ส านกังานของเรมาโดยตรง แบบฟอร์มทุกใบจะตอ้งส่งถึงส านกังานภายในวนัที่ก  าหนดไว ้
If you are being supported by another individual, you must have the sponsor fill out the Sponsorship Form and mail it directly 

to the RHEMA office.  All forms must be received by the deadline for local and international students. 
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การรับรอง 
Reference 

การรับรองจากศิษยาภิบาล 
Pastoral Recommendation                   

ตอ้งใหศิ้ษยาภิบาลของคริสตจกัรที่ท่านไปร่วมอยูรั่บรอง 
(Must be current pastor) 

  

ช่ือศิษยาภิบาล / Name of Pastor____________________________________ หมายเลขโทรศพัท ์/ Phone ________________ 

ที่อยู ่/ Address_________________________________________________________________________________________ 

 

ข้อมูลด้านสุขภาพ 
Certification of Good Health 

ปัจจุบนัท่านมีโรคประจ าตวัหรือไม่                  มี ระบุ ________________    ไม่มี 

Do you currently have any illnesses?              Yes, specify __________________      No 

ท่านมีความพกิารในร่างกายที่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บสถานที่ที่เอ้ืออ านวยบา้งหรือไม่        มี                              ไม่มี 
หากมี ความพกิารนั้นคอืดา้นใด ______________________________________________________________________________ 
Do you have any disabilities that would require special facilities?                        Yes                        No 

If so, what?  _________________________________________________________________________________________ 

กรุณาเลือกในส่วนที่ท่านเคยมีปัญหามาก่อน 
Please place a check if you have ever had any problems with the following: 

   หวัใจ / Heart                 ตา / Eyes               หู / Ears                      ปอด / Lungs  ระบบประสาท/Mental Illness 

สุขภาพโดยทัว่ไป 
Rate your general health:                       

  ดีมาก / Excellent  ดี / Good  พอใช ้/ Fair  ไม่ดี / Poor 

     

ท่านเคยใชย้าเสพติดหรือไม่                                                                                              เคย / Yes         ไม่เคย / No 
Do you presently, or have you ever used illegal or habit forming drugs?      
หากเคย ยาเสพติดหรือยาที่ก่อใหเ้กิดการติดนั้นคืออะไร / If yes, what illegal or habit forming drugs? _____________________ 
หากเคย คร้ังสุดทา้ยที่ใชค้ือเม่ือใด   (วนัที่)  / When did you last use them?  (date)_______________________________________ 

ปัจจุบนัหรือในอดีตท่านเคยสูบบุหร่ีหรือยาเสน้บา้งหรือไม่                                                 เคย /  Yes         ไม่เคย / No 
Do you presently, or have you ever used any form of tobacco products?          
หากเคย คร้ังสุดทา้ยที่ใชค้ือเม่ือใด (วนัที่) / If yes, when did you last use them?  (date)__________________________________ 

ปัจจุบนัหรือในอดีตท่านเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมมึนเมาบา้งหรือไม่                                                 เคย / Yes        ไม่เคย / No    
Do you presently, or have you ever drunk alcohol?      
หากเคย คร้ังสุดทา้ยที่ด่ืมคือเม่ือใด (วนัที่) / If yes, when did you last use it? (date)_______________ _____________________ 
หากท่านตอบว่าเคย ไม่ว่าจะเป็นค าถามใดก็ตามข้างต้น ซ่ึงไม่เกินหน่ึงปีท่ีผ่านมา  กรุณาอธิบายเหตผุลท่ีใช้  รวมท้ังวันท่ีและรายละเอียด 
If you answered “yes” to any of the above questions and use has occurred within the past year, please give an explanation 

including dates and details. 
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ท่านเคยมีพฤติกรรมรักร่วมเพศบา้งหรือไม่ ไม่วา่จะเป็นหญิงหรือชาย                   เคย           ไม่เคย 
หากเคย กรุณาระบุวนัที่ตั้งแต่ _____________________________ ถึง ___________________________ 
หากเคย กรุณาอธิบายโดยยอ่วา่ท่านเช่ืออะไรในขณะนั้นที่ท่านเป็นรักร่วมเพศ และท าไมท่านจึงเขา้ไปมีส่วนร่วมแบบนั้น  และ 

ตอนน้ีท่านเช่ือวา่อยา่งไร _________________________________________________________________________   
(การมีพฤติกรรมดงักล่าวในอดตี ไม่มีผลต่อการพิจารณารับท่านเข้ารับการศึกษา) 
Have you ever been involved with homosexuality/lesbianism                          Yes           No      

If yes, give date(s)   from __________________________  to _________________________________      

If yes, give a brief explanation of what your beliefs were while you were involved, why you became involved and what your 

beliefs are now.  (Past involvement does not necessarily mean that you will be denied acceptance.) 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

ท่านมีอาการทางระบบประสาทหรือไม่                                       มี /Yes                          ไม่มี /No     
Do you have any symptom of mental sickness? 

ท่านมีปัญหาการควบคุมอารมณ์หรือไม่                                       มี /Yes                          ไม่มี /No     
Do you have problem controlling you emotion? 

ท่านยงัคงไหวรู้ปเคารพหรือไม่                                                    ไหว ้/Yes                      ไม่ไหว ้/No     
Do you still worship idols? 

ท่านยงัคงเก็บรูปเคารพไวห้รือไม่                                                เก็บ /Yes                       ไม่เก็บ /No     
Do you still keep idols? 

 
 

 
ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาเช่ือว่าผู้รับใช้น้ันต้องประพฤติตนให้เหมาะสม ซ่ึงรวมถึงการละเว้นจากการเสพติด บุหร่ี หรือยาเส้น 
การด่ืมสุรา  (รวมถึงเหล้าองุ่น)  ในขณะเข้าศึกษาที่ศูนย์อบรมฯและภายหลังจากจบการศึกษา และพร้อมที่จะรับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่ศูนย์อบรมฯ  ก าหนด รวมถึงการเข้าร่วมภาคสนามในทุกภาคการศึกษา  โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการออกภาคสนาม            
ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท  
RHEMA Bible Training Center Thailand believes that in order for a person to be a minister, he/she should conduct 

themselves properly.  This includes abstinence from the use of tobacco, alcohol (including wine), while attending 

RHEMA and after graduation. Students are expected to receive training according to the established curriculum and 

participate in are practicum our reaches and ministry 

at an additions cost of ฿1,500 per practicum event  

 
 

 

กรุณาระบุถึงการตดัสินใจของท่านในเร่ืองดงักล่าว / Please indicate your decision concerning our policy. 

  ขา้พเจา้จะปฏิบตัิตาม / I will abide by this policy.               ขา้พเจา้ไม่สามารถปฏิบติัตาม /I cannot abide by this policy. 
 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในใบสมัครเข้าศึกษาฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริง  หากศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาได้รับแจ้งว่า
ข้อมูลใดก็ตามในใบสมัครไม่เป็นความจริง  นักศึกษาจะถูกพกัการเรียนโดยทนัท ี

I hereby state that all the information contained on this application is correct and true.  If RHEMA Bible Training 

Center is notified that any of the information on the application is false, it will be grounds for immediate dismissal. 

 
 

ลงช่ือ / Signature  _____________________________________                    วนัที่ / Date ________________________ 
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ส าหรับเจ้าหน้าที ่/ For Office Use Only 

สมัภาษณ์โดย / Interviewed by:    ______________________________________วนัท่ี / Date  __________________________ 

ความคิดเห็น / Comments:  ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                            วนัท่ีรับ / Date Received         
 

ลงช่ือ / Signature  _____________________________________                                            
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