ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย
RHEMA BIBLE TRAINING CENTER THAILAND

ตู ้ ป.ณ. 175 ไปรษณี ยย์ านนาวา กรุ งเทพฯ 10120

ใบรับรองจากศิษยาภิบาล
PASTORAL RECOMMENDATION

PO Box 175, Yannawa Post Office, Bangkok 10120, Thailand
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-

 (662) 295 2061 3  (662) 295 2064
E-mail: contact@rhemathailnd.org

ชื่ อผู้สมัครที่รับรอง / Name of Applicant
ชื่อ / First Name ___________________________________________
นามสกุล/ Last Name _______________________________________

สาหรับเจ้ าหน้ าที/่ Office Use Only:
รับวันที่/Received: _____________
บันทึก/Notes: _______________

ชื่ อศิษยาภิบาลผู้รับรอง / Name of Pastor
ชื่อ / First Name ______________ นามสกุล/ Last Name _______________ชื่อคริ สตจักร/ Name of Church ____________
ที่อยู/่ Address _____________________________________________________________ โทร./ Phone ______________
ท่านรู ้จกั ผูท้ ี่ท่านรับรองนี้มานานเท่าใด /How long have you known the applicant? _________________________ ปี /Years
ท่านรู ้จกั ผูส้ มัครดีเพียงใด / How well do you know the applicant?
 รู ้จกั ดีมาก / Very Well
 รู ้จกั ดีพอควร/ Well
 รู ้จกั ผิวเผิน/Casually

 ไม่ค่อยรู ้จกั /Hardly Known

ท่านเห็นด้วยกับผูส้ มัครที่จะเข้าศึกษาที่ศูนย์อบรมพระคริ สตธรรมเรมาประเทศไทยหรื อไม่  เห็นด้วย/ Agree
Are you in agreement with the applicant attending RHEMA Bible Training Center Thailand?  ไม่เห็นด้วย/ Disagree
เหตุผล/ Reason ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
หลังจากจบการศึ กษาที่ ศูนย์ อบรมพระคริ สตธรรมเรมาประเทศไทย ท่ านคิดว่าผู้สมัครจะสามารถช่ วยงานรั บใช้ ของคริ สตจักรท่ านในด้ านใดได้

After the applicant graduates from RHEMA, which area of ministry will he/she serve in your church?
 ศิษยาภิบาล/ Pastor  ผูป
้ ระกาศ/ Evangelist  รวีฯ เด็ก/ Children’s Teacher  รวีฯ ผูใ้ หญ่/Adult Teacher
 อนุ ชน/ Youth
 ช่วยเหลืองานคริ สตจักรด้าน/ Helps _________________________  อื่น ๆ/ Other ______________
ขณะนี้ผ้สู มัครมีส่วนร่ วมในงานรับใช้ ของคริ สตจักรหรื อไม่ / Is the applicant already involved in any area of ministry in your church?
 มี / Yes

 ไม่มี/ No

ระบุ/ Specify _________________________________________________________________

ผูส้ มัครมีปัญหาใดๆ กับครอบครัวหรื อไม่/ Does the applicant have any problems with his/her family?
 มี / Yes  ไม่มี / No  ไม่ทราบ / Unknown อธิบาย/ Explain _________________________________________
กรุ ณาบรรยายถึงชีวิตที่บา้ นหรื อชีวติ สมรสของผูส้ มัคร/ Please describe the applicant’s home life and/or marriage.
___________________________________________________________________________________________________
การเข้ากับผูอ้ ื่นของผูส้ มัครเป็ นอย่างไร/How does he/she get along with others?
 เข้ากับคนส่ วนใหญ่ได้ดี / Gets along as well as most others
 เข้าได้ดีมาก/ Well liked
 บางครั้งก็เข้ากับผูอ้ ื่นได้ยาก / Sometimes has difficulty getting along with others
 เข้ากับผูอ้ ื่นได้ยาก / Is strongly disliked
 ไม่สามารถตัดสิ นได้/Have no basis for judgment

ท่านคิดว่าความมัน่ คงทางอารมณ์ของผูส้ มัครเป็ นอย่างไร/ How emotionally stable do you think he/she is?
 มัน
 มีปัญหาเล็กน้อย/ Seems to have minor difficulties
่ คงดี/ Seems quite stable
 มีปัญหาด้านอารมณ์อย่างยิง่ / Has serious emotional difficulties  ไม่สามารถพิจารณาได้/ Have no basis for judgment
ผูส้ มัครปฏิบตั ิตนดีต่อผูน้ าในคริ สตจักรหรื อไม่/ Does the applicant respond well to authority?
 ดี / Yes
 ไม่ดี / No
 ไม่ทราบ / Unknown
ความเป็ นผูน้ าด้านฝ่ ายวิญญาณของผูส้ มัครที่มีต่อผูอ้ ื่น/ The applicant’s spiritual influence on others is:
 ดี/ Positive
 ปานกลาง/ Neutral
 ไม่ดี/ Negative
 ไม่ทราบ/ Unknown
โดยปกติแล้วผูส้ มัครคบเพือ่ นลักษณะใด/ What sort of companions does he/she usually associate with?
__________________________________________________________________________________________________
ท่านเคยสงสัยในด้านจริ ยธรรมของผูส้ มัครหรื อไม่/ Have you ever had occasion to question the applicant’s morals?
 เคย /Yes  ไม่เคย / No เหตุผล / Reason ___________________________________________________________
เท่าที่ท่านทราบ ปั จจุบนั ผูส้ มัคร/ To your knowledge does the applicant:
 สู บบุหรี่ / Smoke
 ดื่มเหล้า / Drink Alcohol
 ใช้ยาเสพติด/ Use Illegal drugs
กรุณาประเมินคุณลักษณะของผู้สมัคร/ Please evaluate the applicant’s character.
คุณลักษณะ/
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ไม่ ทราบ
Character
Excellent Good
Fair Needs Improvement
Unknown
ความรับผิดชอบ/Responsible





ระเบียบวินยั / Disciplined





ความซื่อสัตย์/ Honest





ความเชื่อฟัง/ Obedient





ควบคุมตนเองได้/ Self-Controlled 




ความสุภาพอ่อนน้อม/ Meek





ท่านคิดว่าบุคลิกของผูส้ มัครเป็ นอย่างไร /Which of the following describe the applicant’s personality?
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)/(Choose more than one)
 มีความเมตตาสงสาร/ Compassionate  รักใคร่ / Loving
 ยอมรับการสอน/ Teachable  พึ่งพาได้/ Reliable
 มีความกระตือรื อร้น/Enthusiastic  รู ้จกั ให้อภัย / Forgiving  รู ้จกั เสี ยสละ / Sacrificial
 มีความมัน
่ คง / Stable
 มีความเคารพ/ Respectful  เอาใจใส่ ต่อผูอ้ ื่น/ Considerate  ให้ความร่ วมมือ /Cooperative  มีใจกว้าง/Generous
ในความเห็นของท่าน การเติบโตทางฝ่ ายวิญญาณของผูส้ มัครอยูใ่ นระดับใด
In your opinion, the applicant’s spiritual maturity is:
 เติบโตอย่างมาก / Very mature
 กาลังเติบโต / Is maturing
 ยังไม่เติบโต / Not yet mature
จุดเด่นของผูส้ มัคร/ The Applicant’s Strength _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
จุดอ่อนของผูส้ มัคร/ The Applicant’s Weakness ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
วันที่ / Date ______________________________ ลายมือชื่ อ / Signature________________________________________

