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YWAM UBON RATCHATHANI 
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Discipleship Training School Application 

 
 

 
ขอ้เสนอแนะเรื่องการกรอกขอ้มลูอย่างครบถว้นลงในใบสมคัรเรยีนโรงเรยีนสรา้งสาวก : ตามรายการดงัต่อไปนี้ 
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งสง่ใบสมคัรนี้ถงึเราก่อน เพื่อทีเ่ราจะสามารถพจิารณาใบสมคัรของท่านได ้ท่านจ าเป็นจะตอ้งตอบใหค้รบทุก ค าถาม ถา้หากว่า
ค าถามใดไม่เกีย่วขอ้งกบัท่าน ใหเ้ขยีน N/A ลงในช่องว่างทีเ่ตรยีมไวใ้ห ้สามแีละภรรยา จ าเป็น จะตอ้งกรอกใบสมคัรคนละชุด และลกูๆแต่ละ
คนจ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูใบสมคัรแยกต่างหากดว้ย 
 
1. ใบสมคัร - กรุณากรอกขอ้มลูอย่างชดัเจนและครบถว้น และลงลายมอืชื่อของท่านลงบนใบสมคัร กรุณาใหข้อ้มลูเรื่องทีอ่ยู่ของอย่างครบถว้น
พรอ้มทัง้บอกอย่างชดัเจน  
 
2.รปูถ่าย - กรุณาแนบรปูถ่ายลา่สดุของท่านมาดว้ย ขนาดใดกไ็ด ้
 
3. ค่าธรรมเนียมการสมคัร – คา่ใบสมคัร 500 บาท จะตอ้งสง่มาถงึเราพรอ้มกบัใบสมคัร ค่าธรรมเนียมการสมคัรนี้ไม่สามารถคนืใหไ้ดแ้ละเราไม่
สามารถพจิารณาใบสมคัรของทา่นไดห้ากไมไ่ดร้บัค่าธรรมเนียมน้ี 
 
4. เอกสารลบัแสดงการรบัรอง - เอกสารลบัแสดงการรบัรองทัง้สามฉบบัแนบมาดว้ย เอกสารรบัรองแต่ละชุดควรทีจ่ะถูกมอบใหแ้ก่ ศษิยาภบิาล, 
นายจา้งหรอืครอูาจารย,์ และเพื่อน ใหแ้จง้แกบุ่คคลดงักล่าวทีจ่ะเขยีนขอ้มลูและสง่เอกสารถงึเจา้หน้าทีร่บัใบสมคัรของเราโดยตรง ท่านเอง
สามารถทีจ่ะใหซ้องจดหมาย ตดิแสตมป์ จ่าหน้าซองถงึวายแวมอุบลราชธาน ีและมอบใหแ้ก่บคุคลดงักล่าวได ้
 
5. ขอ้ก าหนดทางดา้นการแพทย-์ แบบฟอรม์เอกสารลบัแสดงการรบัรองดา้นสขุภาพจ าเป็นจะตอ้งกรอกให้สมบรูณ์โดยแพทยผ์ูต้รวจ และสง่ถงึ
เจา้หน้าทีร่บัใบสมคัรโดยตรง ถา้หากว่าท่านมลีกูทีอ่ยู่ในวยัเรยีน ลกูๆของท่านจ าเป็นทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์นี้ดว้ย ส าหรบัลกูๆทีอ่ยูใ่นวยั
อนุบาลหรอืต ่ากว่าเราจะสง่แบบฟอรม์ฉบบัทีไ่ม่ละเอยีดมากนกัใหแ้ก่ท่าน ใหต้รวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจว่าแพทยผ์ูต้รวจร่างกายของท่านไดล้งลายมอื
ชื่อก ากบัในเอกสารใหท้่านดว้ย ใหแ้น่ใจว่าท่านเองผ่านการตรวจวณัโรคมาแลว้ เอกสารน้ีจ าเป็นจะตอ้งบ่งชีอ้ย่างชดัเจนเกีย่วกบัการตรวจและผล
การตรวจสขุภาพของท่าน รายละเอยีดเหล่าน้ีส าคญัมากเราไม่สามารถพจิารณาใบสมคัรของท่านไดห้ากไมม่เีอกสารสว่นนี้ 
 
6. การแจง้เกีย่วกบัความรบัผดิชอบทางดา้นการเงนิ, เอกสารยนิยอมไม่เอาโทษ, และเอกสารยนิยอมรบัการรกัษา – ในสว่นเหล่านี้ท่านจ าเป็นตอ้ง
ลงลายมอืชื่อของท่าน ถา้หากว่าท่านอายุต ่ากว่าสบิแปดปี ใหพ้่อแมห่รอืผูป้กครองลงลายมอืชื่อก ากบัในแบบฟอรม์ดว้ย 
 
7. หนงัสอืเดนิทาง – ส าหรบัท่านทีย่งัไม่มหีนงัสอืเดนิทางควรทีจ่ะไปท าหนงัสอืเดนิทางโดยทนัที 
 
8. ค าถาม – กรุณาตอบค าถามดว้ยท่าททีีอ่ธษิฐาน เขยีนค าตอบของท่านลงบนกระดาษอื่น 

1. กรุณาอธบิายประสบการณ์ชวีติครสิเตยีนของท่านในสามสว่นดงัต่อไปนี ้
ก) ก่อนมาเป็นครสิเตยีน 
ข) ช่วงการเปลีย่น / กลบัใจ 
ค) ความสมัพนัธส์ว่นตวัของท่านกบัพระเยซใูนปัจจบุนั 
 

2. อธบิายชว่งชวีติวยัเดก็และช่วงวยัเตบิโตของท่าน 
 

3. ความสมัพนัธท์ีท่่านมต่ีอพ่อแม่ของท่านเป็นแบบใด 
 

4. สมาชกิในครอบครวัทีท่่านมอียู่ขณะนี้เป็นครสิเตยีนหรอืไม่ 
 

5. ครอบครวัของท่านเขา้ใจความปรารถนาของท่านเกีย่วกบัการเรยีนดทีเีอสหรอืไม่ เขาใหก้ารสนบัสนุน 
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ความปรารถนานี้ของท่านหรอืไม ่
 

6. ใหอ้ธบิายของประทานต่างๆในการรบัใชข้องท่าน 
 

7. ท่านเคยรบัใชใ้นแบบขา้มวฒันธรรมมาก่อนหรอืไม่ ทีไ่หน เมือ่ไหร่ อย่างไร 
 

8. การทรงเรยีก ระยะสัน้และระยะยาวของท่านคอือะไร 
 

9. ท่านเตรยีมตวัส าหรบัวฒันธรรม, อาหาร, ภาษา หรอืสิง่อื่นๆทีใ่หมห่รอืไม่ ในทางดา้นใดทีท่่านไดเ้ตรยีมตวั 
มาแลว้ 

 

10. ท่านชอบการท างานเป็นแบบทมีหรอืแบบเดีย่วมากกว่า ใหอ้ธบิายประสบการณ์การท างานของท่านทีผ่่าน 
มา ในสถานการณ์แบบทมี 
 

11. ท่านเป็นสว่นหนึ่งในครสิตจกัรทอ้งถิน่ของท่านหรอืไม่ ถา้ใช,่ ท่านไดเ้ขา้ร่วมกบัครสิตจกัรนานแค่ไหน 
และท่านมสีว่นร่วมแบบใดในพนัธกจิของครอสตจกัร 
 

12. ท่านไดใ้หศ้ษิยาภบิาลและคณะผูป้กครองของท่านมสีว่นอยา่งไรเกีย่วกบัการตดัสนิใจของทา่นในการเขา้ 
ร่วมเรยีนดทีเีอส การตอบสนองของเขาเป็นอย่างไร ผูน้ าในครสิตจกัรมมีมุมองอย่างไรต่อการทีท่่านจะมาเรยีนดทีเีอส 
 

13. มสีถานการณ์ภายในใดหรอืไม่ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความจ าเป็นท าใหท้่านตอ้งกลบัก่อนเรยีนจบดทีเีอส หาก 
ใช,่ กรุณาชีแ้จงรายละเอยีด 
 

14. มอีะไรอื่นๆอกีหรอืไม่ทีเ่ราควรจะทราบเกีย่วกบัสถานการณ์ของท่านหรอืครอบครวัของท่าน 
 
 

ขอ้มลูทุกสว่นในแบบฟอรม์นี้จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบัอย่างทีส่ดุ** 
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YWAM UBON RATCHATHANI 

กรณุาสงใบสมครของทานกลบมาท่ี: 
25/3 ซอย ชยางกรู 10 ในเมือง อบุลราชธานี 
โทร: 088-369-0613 
Email: encounterdtsubon@gmail.com 

 
 

 
 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ีจ่ะเรยีน ดทีเีอส เริม่ในเดอืน_____________ปี ____________ 

ค่าสมคัรไดถู้กแนบมาดว้ย__________________________________    
ชื่อ (นาย,นาง, นางสาว)________________________ นามสกุล_________________________________ 

ชื่อเล่น_______________________________________ 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั: _________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์________________________________ อเีมลล ์______________________________________ 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น: : _________________________________________________________________ 

หากเกดิกรณฉุีกเฉิน ตดิต่อ: (ชื่อ นามสกุล)____________________________ความสมัพนัธ ์___________ 

ทีอ่ยู ่________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์________________ ________________ (ทีท่ างาน)___________________________________ 

ครสิตจกัรทอ้งถิน่ทีท่่านเขา้รว่ม: (ชื่อ) ______________________________________________________ 

ชื่อศษิยาภบิาล______________________________________ 

ทีอ่ยู ่________________________________________________________________________________ 

เบอรโ์ทรศพัทข์องครสิตจกัร____________________________ (แฟกซ)์ ___________________________ 

ระยะเวลาการเขา้รว่ม ________________________________ 

ขอ้มลูทัว่ไป: 

วนัเกดิ (วนัที)่ ___________ (เดอืน) _______________ (ปี) _____________ อาย ุ_____________ 

ประเทศทีเ่กดิ______________________ 

สญัชาต ิ__________________________ 

คุณมหีนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) หรอืไม ่______________ 

ถา้หากว่าคุณม ีหนงัสอืเดนิทางหมดอายเุมือ่ไหร่ (วนัที)่ _________ (เดอืน) ___________ (ปี) _________ 

สถานภาพสมรส (กรณุาวงกลม): 

โสด, แต่งงาน,แยกกนัอยู,่ หยา่รา้ง, หมัน้ 

ชื่อคู่สมรส ____________________________________________________ 

วนัครบรอบ (วนัที)่ ___________ (เดอืน) _____________ (ปี) ___________ 

 

 

 

 

 
 

Important! 

Attach recent photo 

here 

(or email one to the 

Registrar) 
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จ านวนของลกูทีจ่ะมาดว้ย _________________________ 

ชื่อ_____________________ วนัเกดิ _____/_______/__________ พาสปอรต์ ________________ 

ชื่อ_____________________ วนัเกดิ _____/_______/__________ พาสปอรต์ ________________ 

ชื่อ_____________________ วนัเกดิ _____/_______/__________ พาสปอรต์ ________________ 

ชื่อ_____________________ วนัเกดิ _____/_______/__________ พาสปอรต์ ________________ 

ประวตักิารศกึษา: 

โรงเรยีนมธัยมทีจ่บการศกึษา:ชื่อ __________________________ สถานที ่________________________ 

วนัจบการศกึษา (เดอืน) _________________ (ปี) _________________ 

ขา้พเจา้ยงัเรยีนไม่จบชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

มหาวทิยาลยั, วทิยาลยั, โรงเรยีนพระคมัภรี ์ทีเ่ขา้รว่ม: 

ชื่อ _______________________ ที ่__________จาก(ว/ด/ป) _____________ ถงึ(ว/ด/ป) ___________ 

ชื่อ _______________________ ที ่__________จาก(ว/ด/ป) _____________ ถงึ(ว/ด/ป) ___________ 

ความสามารถทางดา้นวชิาชพี _________________________________________________________________ 

ความสามารถทางดา้นดนตรหีรอืความสามารถดา้นอื่น_______________________________________________ 

ขอ้มลูดา้นอื่นๆ:______________________________________________________________________________ 

คุณรูเ้กีย่วกบัส านกังานวายแวม (เบส) ทีน่ี่ไดอ้ยา่งไร_________________________________________________ 

อะไรคอืเหตุผลทีส่ าคญัทีท่ าใหคุ้ณตดัสนิใจสมคัรเรยีนดทีเีอสทีอุ่บล ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

คุณวางแผนว่าจะเรยีนเพื่อใหไ้ดวุ้ฒกิารศกึษาของ University of the Nations หรอืไม ่_____(ใช/่ไมใ่ช่) 

การสนับสนุนทางดา้นการเงนิ: 

คุณมคี่าเรยีนครบตามจ านวนหรอืไม่** _______________ (ใช่/ ไมใ่ช่) 

หากตอบว่าใช่ คุณมคี่าเรยีนจากทีไ่หน__________________________________________ 

หากตอบว่าไมใ่ช่ ตอนน้ีคุณมคี่าเรยีนอยูเ่ท่าไหร ่(บาท) _____________________________ 

ถา้หากตอบว่าไมใ่ช่ คุณวางแผนว่าจะจ่ายค่าเรยีนอย่างไร ______________________________________________ 

คุณมภีาระหน้ีสนิหรอืไม่ (กรณุาอธบิาย) ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

** กรณุาจ่ายค่าเรยีนในภาคทฤษฎใีหค้รบจ านวนภายในวนัวนัแรกของการเริม่ตน้การศกึษา 
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ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูทัง้หมดทีก่ล่าวไวใ้นใบสมคัรนี้นัน้มคีวามสมบรูณ์และถูกตอ้ง และขา้พเจา้เขา้ใจว่าการ จ่ายค่าเรยีนนัน้จ าเป็น
จะตอ้งจ่ายล่วงหน้าหรอืก่อนการมาถงึของขา้พเจา้ หรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัผูอ้ านวยการโรงเรยีนไวล่้วงหน้าก่อนการเดนิทางมาที่
อุบลราชธานี นอกจากนี้ ขา้พเจา้ขอแสดงการยนิยอมเหน็ดว้ยเรือ่งรปูแบบเวลาทีเ่หมาะสม ใหค้วามส าคญัต่อการส าเรจ็การศกึษาจาก
โรงเรยีนเรื่องค่าใชจ้่ายสว่นตวัทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเขา้รว่มอบรมกบัหลกัสตูรขององคก์ร Youth With A Mission 
 

ถา้หากว่าขา้พเจา้ไดร้บัการตอบรบัใหเ้ขา้ร่วมในหลกัสตูรการอบรมของวายแวม ขา้พเจา้ขอยนืหยดัยดึมัน่ในพระวญิญาณ กฎระเบยีบและ

ตารางเวลาของโรงเรยีน 
 

ลายมอืชื่อ_____________________________________________ วนัที ่______________________ 
 

เอกสารยินยอมไม่เอาโทษ: 

ขา้พเจา้ ขอแสดงการยนิยอมไมเ่อาโทษองคก์ร Youth With A Mission, เจา้หน้าทีข่ององคก์ร, และเจา้หน้าที ่อาสาสมคัร เกีย่วเน่ืองกบั

ความรบัผดิชอบทีเ่กดิขึน้อนัเนื่องมาจากความบาดเจบ็ ความเสยีหาย หรอืการสญูเสยี ที ่เกดิขึน้แก่ขา้พเจา้ในช่วงระยะเวลาทีข่า้พเจา้ได้

เขา้ร่วมกบัองคก์ร Youth With A Mission 
 

ลายมอืชื่อผูส้มคัร ________________________________________วนัที ่________________________ 
 

ลายมอืชื่อของบดิา/มารดาหรอืผูป้กครองหากผูส้มคัรอายุต ่ากว่า 18 ปี 
 

ลายมอืชื่อบดิา/มารดา/ผูป้กครอง__________________วนัที ่______________ความสมัพนัธ ์_________ 
 

เอกสารยินยอมรบัการรกัษา: 

ในกรณีฉุกเฉิน ขา้พเจา้ขอยนิยอมต่อการรกัษาพยาบาล รวมถงึอาการชาหรอืไรค้วามรูส้กึและการผ่าตดั ซึง่อาจจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งมี

แพทยห์รอือายแุพทยม์สีว่นเขา้ร่วมดว้ย 
 

ลายมอืชื่อผูส้มคัร ________________________________________วนัที ่________________________ 
 

ลายมอืชื่อของบดิา/มารดาหรอืผูป้กครองหากผูส้มคัรอายุต ่ากว่า 18 ปี 
 

ลายมอืชื่อบดิา/มารดา/ผูป้กครอง__________________วนัที ่______________ความสมัพนัธ ์_________ 
 

ความยนิยอมเรื่องพธิกีารฝังศพ 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าหากเกดิกรณีทีท่ าใหข้า้พเจา้เสยีชวีติขณะทีเ่ขา้ร่วมกบัองคก์ร Youth With A Mission (วายแวม) ทางองคก์รอาจมี
ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจดัการเรื่องศพในสถานทีท่ีเ่กดิเหตุนัน้ๆ ถา้หากว่าครอบครวัของขา้พเจา้มคีวามประสงคท์ีจ่ะน าศพกลบัไปทีบ่า้น 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าทางครอบครวัของขา้พเจา้จะเป็นผูท้ีต่อ้งเสยีค่าใชจ้่ายทัง้หมดหากว่าบรษิทัประกนัชวีติไม่ไดใ้หค้วามคุม้ครองค่าใชจ้่าย
ในเรื่องนี้ 
 

ขา้พเจา้ขอแสดงความยนิยอมไม่เอาโทษองคก์รวายแวม รวมทัง้เจา้หน้าทีท่ ัง้หมด และผูร้่วมงานจากความรบัผดิชอบเรื่องค่าใชจ้่ายในเรื่อง
ค่าขนยา้ยศพทีเ่กดิขึน้ 
 

ชื่อและนามสกุล (ตวับรรจง) _________________________________วนัที ่_______________________ 
 
ลายมอืชื่อ_______________________________________________ 
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เอกสารลบัแสดงการ รบัรองจาก ผูว่้าจ้าง/ อาจารย 

กรณุาสงใบสมครของทานกลบมาท่ี: 

25/3 ซอย ชยางกรู 10 ในเมอืง อุบลราชธาน ี
โทร: 088-369-0613 
Email: encounterdtsubon@gmail.com 

   YWAM UBON RATCHATHANI 
 

 

 

ถงึท่านผูใ้หข้อ้มลูในเอกสารฉบบัน้ี ผูส้มคัรตามชื่อดา้นล่างน้ีไดส้มคัรเพื่อเขา้รว่มใน Youth With A Mission ใน 
มมุมองของการท างานทีผู่ส้มคัรจะไดม้สี่วนรว่มนัน้ เราใครข่อบคุณท่านอย่างมากหากท่านไดก้รอกขอ้มลูดว้ยความ 
ระมดัระวงัและการไตรต่รองพจิารณาค าถามทีอ่ยูใ่นเอกสารฉบบันี้ เอกสารการประเมนิทุกฉบบัจะถูกเกบ็ไวเ้ป็น 
ความลบัและจะไมถู่กเปิดเผยต่อผูส้มคัรแต่อยา่งใด 
 

ชื่อผูส้มคัร _______________________________________________________ 
 

ทีอ่ยู ่______________________________________________________________________ 
 
ขา้พเจา้, ผูส้มคัรตามชื่อขา้งตน้, ขอสละสทิธิก์ารมเีอกสารตน้ฉบบั หรอืฉบบัส าเนาของหนงัสอืแสดงการรบัรองน้ี และ 
รบัรูว้่าการสละสทิธน้ี์ไมไ่ดเ้ป็นตวับงัคบัซึง่ถอืเป็นเงือ่นไขส าหรบัการมสีทิธิเ์ขา้รว่ม 
 

ลายมอืชื่อของผูส้มคัร________________________________________________________________ 
 

1. ท่านรูจ้กัผูส้มคัรมานานแค่ไหน______________________________________ 
 

2. ท่านรูจ้กัผูส้มคัรอยูใ่นระดบัใด_____ดมีาก   ____ด ี  ____คุน้เคย   ____ผวิเผนิ 
 

3. จากการสงัเกตของท่าน กรณุาใหร้ะดบัการมปีระสทิธภิาพของผูส้มคัรในดา้นต่างๆต่อไปนี้: 
 ดมีาก  ด ี พอใช ้ ดอ้ย  ไมม่ ี ความคดิเหน็  
การสื่อสาร        
การจดัการ       
ความมัน่คงทางอารมณ        
ความสามารถในการเป็นผูต้าม        
การท างานรว่มกบัคนอื่น        
การรบัใชค้นอื่น        
การใหค้วามรว่มมอื        
ความมรีะเบยีบวนิัยต่อตวัเอง        

 
4. จากสิง่ทีท่่านไดก้ล่าวถงึตามดา้นต่างๆขา้งตน้ ท่านคดิว่าผูส้มคัรมคีวามสามารถพเิศษหรอืไม ่ 

___________________________________________________________________________________  

5. ผูส้มคัรไดแ้สดงออกถงึการมมีาตรฐานในทางดา้นศลีธรรมทีด่หีรอืไม ่___ ใช่ ___ ไมใ่ช่ (หากไมใ่ช่ กรณุาอธบิาย) 
________________________________________________________________________ 

 

 

mailto:encounterdtsubon@gmail.com
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6. ผูส้มคัรมกัจะมกีารปฏบิตัติวัตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่ขา้มาทดสอบอยา่งไร (กรณุาเลอืกหนึ่งอย่าง)  

ถอนตวั    ขาดก าลงัใจ   โกรธ  

เผชญิหน้าอย่างมปีระโยชน์  ยอมรบัอยา่งอดทน  อื่นๆ  

7. กรณุาวดัระดบัของผูส้มคัรโดยการเขยีนเครือ่งหมายขดี ใตข้อ้มลูดา้นล่างต่อไปนี้  
ความพร้อมด้านสภาพร่างกาย  

ถูกจ ากดั   ปกต ิ  สุขภาพด ี
สภาพร่างกายภายนอก  

ทนพอสมควร  ปกต ิ  ยอดเยีย่ม  
ความเฉลียวฉลาด  

ชา้   ปานกลาง   ตื่นตวั  
การท างานเป็นทีม  

รกัอสิระ  ปานกลาง   ชอบรว่มมอื  
การปรบัตวัเข้ากบัสงัคม  

ขีอ้าย  มมีนุษยส์มัพนัธด์ ี เป็นกนัเอง 
ความยืดหยุ่นทางด้านอารมณ์  

อ่อนไหวมาก  โอนเอยีงอยูเ่สมอ  เขม้แขง็  
ความเพียรพยายาม  

ขยนั   ปานกลาง   ไมค่่อยเท่าไหร่ 
ความเช่ือถือได้  

สม ่าเสมอ   ปานกลาง   บา้ง  
ความยืดหยุ่น  

เปิด   ปานกลาง   เครง่เครยีด  
การวางตวั  

รา่เรงิแจ่มใส   เฉื่อยชา้   อารมณ์ขึน้ๆลงๆ 
การตรงต่อเวลา  

ตรงเวลา   ปานกลาง   มาสายบ่อยๆ  
ทางด้านการเงิน  

ซื่อสตัย ์  ปกต ิ  ขาดความรบัผดิชอบ 
 

8. สิง่ทีอ่ยูด่า้นล่างเป็นรายการของคุณสมบตัทิีบ่่งบอกถงึความเป็นผูน้ า กรณุาใหร้ะดบัตามนี้  

(1= อ่อนแอ, 2= ก าลงัพฒันา, 3= ปานกลาง, 4= เตบิโต, 5= เขม้แขง็)  

________ มมีุมมองในแงบ่วก  

________ มคีวามสามรถในการตดัสนิใจ  

________ สามารถรบัการวจิารณ์ได 
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________ ความสามารถในการจงูใจคนอื่นได ้ 

________ เขา้กบัทุกคนได ้ 

________ ความมัน่คงทางอารมณ์  

________ ความมัน่ใจในตวัเอง  

________ ท่าทวี่านอนสอนงา่ย  

________ ทกัษะในการสื่อสาร  

________ เคารพการตกัเตอืนของคนอื่น  

________ รูจ้กัวางตวัในสงัคม  

________ สามารถจดัการกบัปัญหาส่วนตวัได ้ 
 

9. เนื่องดว้ยจดุประสงคข์องการใหแ้ละรบัค าปรกึษา ขอความกรณุาใหท้่านขดีถูกในสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้มคัร- 

 รูส้กึอาย/อดึอดัได ้งา่ยๆ   ขุน่เคอืงและทอ้ใจ   คดิถงึเฉพาะตวัเองและ 
ล าพองตวั  

 มคีวามกงัวลใจอยู ่
บ่อยๆ  

 กระวนกระวาย    ใจไมส่งบหรอื 
เครง่เครยีด  

 ขาดอารมณ์ตลกขบขนั   ไมส่ามารถรบัมขุ
ตลก ได ้ 

 มอีคตต่ิอเรือ่งของกลุ่ม 
คนหรอืชนชาต ิ 

 ไมส่ามารถจดัการกบั 
ความเครยีดได ้ 

 มพีฤตกิรรมทีผ่ดิปกฅ ิ  ขาดความอดทน  

 อารมณ์ขึน้ๆลงๆ   ไมย่อม   ชอบทะเลาะววิาท   ถอืตวั  

 อวดตวั   ชอบวพิากษ์วจิารณ์คน 
อื่น  

 ชอบพดูเกนิความจรงิ   ถอดใจเมือ่เกดิแรง 
กดดนั  

 ถูกชกัจงูง่าย  

 
(ถา้หากว่าท่านสงัเกตเหน็สิง่หนึ่งสิง่ใดในรายการทีก่ล่าวเบือ้งตน้ หรอืความจ ากดับางสิง่บางอย่าทีม่คีวามคลา้ยคลงึ กนัในชวีติ
ของผูส้มคัร กรณุาแจกแจงรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นกระดาษแผ่นอื่นนอกเหนือจากนี้)  

10. ผูส้มคัรมกีารตอบสนองทีด่หีรอืไม ่ต่อเรือ่งสทิธอิ านาจ ___ ใช่ __ ไมใ่ช่  

หากไมใ่ช่ กรุณาอธบิาย: ________________________________________________________________  

11. ผูส้มคัรนัน้เป็นผูท้ีไ่วว้างใจไดใ้นเรือ่งหน้าทีร่บัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืไม่ ___ใช่ __ ไมใ่ช่  

หากไมใ่ช่ กรุณาอธบิาย: ________________________________________________________________  

12. คุณมคีวามพงึพอใจในการทีม่ผีูส้มคัรอยู่ภายใตก้ารท างานรว่มกนักบัคุณหรอืเรยีนกบัคุณหรอืไม ่ 

___ ใช่ __ ไมใ่ช่ หากไมใ่ช่ กรณุาอธบิาย: _________________________________________________ 
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13. ผูส้มคัรมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัชัน้เรยีน หรอืธุรกจิ ของคุณหรอืไม ่___ ใช่ ___ ไมใ่ช่  

หากไมใ่ช่ กรุณาอธบิาย: ________________________________________________________________  

14. เคยมเีหตุการณ์ใดหรอืไมท่ีเ่ป็นสิง่ทีแ่สดงออกถงึลกัษณะนิสยัทีม่คีวามไม่ซื่อสตัย ์ หรอืพฤตกิรรมน่าสงสยั ___ ใช่ __ไมใ่ช่ 
หากใช่ กรณุาอธบิาย: _____________________________________________________  

15. สภาวะความมัน่คงทางอารมณ์ – เนื่องจากสภาพแวดลอ้มทีป่ระกอบดว้ยวฒันธรรมทีห่ลากหลาย การปรบัตวันัน้ เป็นสิง่ที่
จ าเป็นจะตอ้งเกดิขึน้ รวมทัง้ตอ้งตระหนกัถงึ สภาวะทีไ่มป่กตทิีอ่าจเกดิขึน้ได ้กรณุาใหร้ะดบัของความเป็น ผูใ้หญ่และความ
มัน่คงทางอารมณ์ของผูส้มคัรดว้ย (กรณุาเลอืกเพยีงหนึ่งอยา่ง)  

_____ มคีวามเป็นผูใ้หญ่ มคีวามสามารถในการจดัการกบัความเครยีดหรอืแรงกดดนัได ้ 

_____ มคีวามเป็นผูใ้หญ่และมคีวามมัน่คงทางอารมณ์อยูใ่นระดบัมากกว่าปานกลาง  

_____ มคีวามมัน่คงทางอารมณ์อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม  

_____ สภาพไมค่งที ่จากประสบการณ์ไดบ้่งชีว้่าผูส้มคัรอาจจะไมส่ามารถทนต่อความตงึเครยีดได ้ 

_____ มสีิง่ทีบ่่งบอกถงึความไมส่ามารถทีจ่ะจดัการกบัความตงึเครยีดได ้หรอืมกีารถอนตวั มคีวามผดิปกตเิกี่ยวกบัท่าท ี
ภายในและพฤตกิรรม หรอืมคีวามไม่มัน่คงทางอารมณ์ในดา้นอื่นๆ  

16. กรณุาแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัตวัผูส้มคัร ซึง่คุณรูส้กึว่าน่าจะเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ (สามารถเขยีนลงใน กระดาษอื่น
ไดห้ากจ าเป็น): __________________________________________________________________________________  

17. ท่านจะแนะน าและเหน็ว่าผูส้มคัรมคีวามเหมาะสมส าหรบัโรงเรยีนของวายแวมหรอืไม ่ 

____ ไมเ่หมาะสม   ____ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

____ ในเวลานี้ผูส้มคัรยงัไม่มคีวามเหมาะสม   ____ มคีวามเหมาะสมเป็นอยา่งยิง่  

____ มคีวามเหมาะสมด ีแต่ว่าขา้พเจา้เหน็ว่ามขีอ้จ ากดับางอย่าง 

 
**ท่านสามารถเขยีนแสดงความคดิเหน็อื่นๆไดท้ีท่่านเหน็ว่าเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ เราจะอธษิฐานในการพจิารณาตอบรบัใบ
สมคัร 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูในเอกสารลบัแสดงการรบัรองฉบบัน้ีถูกตอ้งตามทีข่า้พเจา้สามารถใหไ้ดอ้ยา่งดทีีสุ่ด 
ชื่อ_____________________________________________________________________________ 
 

ทีอ่ยู ่___________________________________________________________________________ 
 

เบอรโ์ทรศพัท ์_____________________________   E-mail________________________________ 
 

ลงลายมอืชื่อ__________________________________ วนัที ่_______________________________ 
 
 

                             ใช่ ขา้พเจา้ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Youth With A Mission 



10  

 

 

YWAM UBON RATCHATHANI 

  เอกสารลบัแสดงการ รบัรองจากเพ่ือน 

   กรณุาสงใบสมครของทานกลบมาท่ี: 
   25/3 ซอย ชยางกรู 10 ในเมอืง อุบลราชธาน ี
   โทร: 088-369-0613 

 Email: encounterdtsubon@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ถงึท่านผูใ้หข้อ้มลูในเอกสารฉบบัน้ี ผูส้มคัรตามชื่อดา้นล่างน้ีไดส้มคัรเพื่อเขา้รว่มใน Youth With A Mission ในมมุมองของการ
ท างานทีผู่ส้มคัรจะไดม้สี่วนรว่มนัน้ เราใครข่อบคุณท่านอยา่งมากหากท่านไดก้รอกขอ้มลูดว้ยความ ระมดัระวงัและการไตรต่รอง
พจิารณาค าถามทีอ่ยูใ่นเอกสารฉบบันี้ เอกสารการประเมนิทุกฉบบัจะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบัและจะไมถู่กเปิดเผยต่อผูส้มคัรแต่
อยา่งใ 
 

ชื่อผูส้มคัร  ______________________________________________________________________ 

ทีอ่ยู ่  ______________________________________________________________________ 
 
ขา้พเจา้, ผูส้มคัรตามชื่อขา้งตน้, ขอสละสทิธิก์ารมเีอกสารตน้ฉบบั หรอืฉบบัส าเนาของหนงัสอืแสดงการรบัรองน้ี และ รบัรูว้่า
การสละสทิธน้ี์ไมไ่ดเ้ป็นตวับงัคบัซึง่ถอืเป็นเงือ่นไขส าหรบัการมสีทิธิเ์ขา้รว่ม  

ลายมอืชื่อของผูส้มคัร________________________________________________________________  

1. ท่านรูจ้กัผูส้มคัรมานานแค่ไหน_______________________________________________________ 

2. ท่านรูจ้กัผูส้มคัรอยูใ่นระดบัใด_____ดมีาก   ____ด ี  ____คุน้เคย   ____ผวิเผนิ  

3. จากการสงัเกตของท่าน กรณุาใหร้ะดบัการมปีระสทิธภิาพของผูส้มคัรในดา้นต่างๆต่อไปนี้: 
 ดมีาก  ด ี พอใช ้ ดอ้ย  ไมม่ ี ความคดิเหน็  
การสื่อสาร       
การจดัการ       
ความมัน่คงทางอารมณ        
ความสามารถในการเป็นผูต้าม        
การท างานรว่มกบัคนอื่น        
การรบัใชค้นอื่น        
การใหค้วามรว่มมอื        
ความมรีะเบยีบวนิัยต่อตวัเอง        
 
4. จากสิง่ทีท่่านไดก้ล่าวถงึตามดา้นต่างๆขา้งตน้ ท่านคดิว่าผูส้มคัรมคีวามสามารถพเิศษหรอืไม่ 
___________________________________________________________________________________ 
 
5. ผูส้มคัรไดแ้สดงออกถงึการมมีาตรฐานในทางดา้นศลีธรรมทีด่หีรอืไม ่___ ใช่ ___ ไมใ่ช่ (หากไมใ่ช่ กรณุา 
อธบิาย)_____________________________________________________________________________ 
 
 

mailto:encounterdtsubon@gmail.com
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6. ผูส้มคัรมกัจะมกีารปฏบิตัติวัตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่ขา้มาทดสอบอยา่งไร (กรณุาเลอืกหนึ่งอย่าง) 
ถอนตวั    ขาดก าลงัใจ    โกรธ 
เผชญิหน้าอย่างมปีระโยชน์  ยอมรบัอยา่งอดทน   อื่นๆ  

 

7. กรณุาวดัระดบัของผูส้มคัรโดยการเขยีนเครือ่งหมายขดี ใตข้อ้มลูดา้นล่างต่อไปนี้ 
   ความพร้อมด้านสภาพร่างกาย 
   ถูกจ ากดั      ปกต ิ   สุขภาพด ี
   สภาพร่างกายภายนอก 
   ทนพอสมควร    ปกต ิ   ยอดเยีย่ม 
   ความเฉลียวฉลาด 
   ชา้    ปานกลาง    ตื่นตวั 
   การท างานเป็นทีม 
   รกัอสิระ   ปานกลาง   ชอบรว่มมอื 
   การปรบัตวัเข้ากบัสงัคม 
   ขีอ้าย   มมีนุษยส์มัพนัธด์ ี  เป็นกนัเอง 
   ความยืดหยุ่นทางด้านอารมณ์ 
   อ่อนไหวมาก    โอนเอยีงอยูเ่สมอ  เขม้แขง็ 
   ความเพียรพยายาม 
   ขยนั   ปานกลาง   ไมค่่อยเท่าไหร่ 
   ความเช่ือถือได้ 
   สม ่าเสมอ   ปานกลาง    บา้ง 
   ความยืดหยุ่น 
   เปิด   ปานกลาง   เครง่เครยีด 
   การวางตวั 
   รา่เรงิแจ่มใส   เฉื่อยชา้   อารมณ์ขึน้ๆลงๆ 
   การตรงต่อเวลา 
   ตรงเวลา   ปานกลาง   มาสายบ่อยๆ 
   ทางด้านการเงิน 
   ซื่อสตัย ์   ปกต ิ   ขาดความรบัผดิชอบ 
 
8. สิง่ทีอ่ยูด่า้นล่างเป็นรายการของคุณสมบตัทิีบ่่งบอกถงึความเป็นผูน้ า กรณุาใหร้ะดบัตามนี้ 
(1= อ่อนแอ, 2= ก าลงัพฒันา, 3= ปานกลาง, 4= เตบิโต, 5= เขม้แขง็) 
________ มมีุมมองในแงบ่วก 
________ มคีวามสามรถในการตดัสนิใจ 
________ สามารถรบัการวจิารณ์ได้ 
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________ ความสามารถในการจงูใจคนอื่นได้ 
________ เขา้กบัทุกคนได ้
________ ความมัน่คงทางอารมณ์ 
________ ความมัน่ใจในตวัเอง 
________ ท่าทวี่านอนสอนงา่ย 
________ ทกัษะในการสื่อสาร 
________ เคารพการตกัเตอืนของคนอื่น 
________ รูจ้กัวางตวัในสงัคม 
________ สามารถจดัการกบัปัญหาส่วนตวัได้ 
 
 
9. เนื่องดว้ยจดุประสงคข์องการใหแ้ละรบัค าปรกึษา ขอความกรณุาใหท้่านขดีถูกในสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้มคัร- 
 รูส้กึอาย/อดึอดัได ้

งา่ยๆ 
 ขุน่เคอืงและทอ้ใจ  คดิถงึเฉพาะตวัเองและ 

ล าพองตวั 
 มคีวามกงัวลใจอยู่ 

บ่อยๆ 
 กระวนกระวาย  ใจไมส่งบหรอื 

เครง่เครยีด 
 ขาดอารมณ์ตลกขบขนั  ไมส่ามารถรบัมขุตลก 

ได ้
 มอีคตต่ิอเรือ่งของกลุ่ม 

คนหรอืชนชาต ิ
 ไมส่ามารถจดัการกบั 

ความเครยีดได ้
 มพีฤตกิรรมทีผ่ดิปกต ิ  ขาดความอดทน 

 อารมณ์ขึน้ๆลงๆ  ไมย่อม  ชอบทะเลาะววิาท  ถอืตวั 
 อวดตวั  ชอบวพิากษ์วจิารณ์คน 

อื่น 
 ชอบพดูเกนิความจรงิ  ถอดใจเมือ่เกดิแรง 

กดดนั 
 ถูกชกัจงูง่าย 
 
(ถา้หากว่าท่านสงัเกตเหน็สิง่หนึ่งสิง่ใดในรายการทีก่ล่าวเบือ้งตน้ หรอืความจ ากดับางสิง่บางอยา่ทีม่คีวามคลา้ยคลงึ 
กนัในชวีติของผูส้มคัร กรณุาแจกแจงรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นกระดาษแผ่นอื่นนอกเหนือจากนี้) 
 

10. ผูส้มคัรมกีารตอบสนองทีด่หีรอืไม ่ต่อเรือ่งสทิธอิ านาจ ___ ใช่ __ ไมใ่ช่ 

หากไมใ่ช่ กรุณาอธบิาย: ________________________________________________________________ 

11. ผูส้มคัรนัน้เป็นผูท้ีไ่วว้างใจไดใ้นเรือ่งหน้าทีร่บัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืไม่ ___ใช่ __ ไมใ่ช่ 

หากไมใ่ช่ กรุณาอธบิาย: ________________________________________________________________ 

12. คุณมคีวามพงึพอใจในการทีม่ผีูส้มคัรอยู่ภายใตก้ารท างานรว่มกนักบัคุณหรอืเรยีนกบัคุณหรอืไม่ 

___ ใช่ __ ไมใ่ช่ หากไมใ่ช่ กรณุาอธบิาย: ___________________________________________________ 

13. ผูส้มคัรมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัชัน้เรยีน หรอืธุรกจิ ของคุณหรอืไม ่___ ใช่ ___ ไมใ่ช่ 

หากไมใ่ช่ กรุณาอธบิาย: ______________________________________________________________________ 

14. เคยมเีหตุการณ์ใดหรอืไมท่ีเ่ป็นสิง่ทีแ่สดงออกถงึลกัษณะนิสยัทีม่คีวามไม่ซื่อสตัย ์หรอืพฤตกิรรมน่าสงสัย ___ 

ใช่ __ไมใ่ช่ หากใช่ กรณุาอธบิาย: _______________________________________________________________ 
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15. สภาวะความมัน่คงทางอารมณ์ – เนื่องจากสภาพแวดลอ้มทีป่ระกอบดว้ยวฒันธรรมทีห่ลากหลาย การปรบัตวันัน้ 

เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นจะตอ้งเกดิขึน้ รวมทัง้ตอ้งตระหนกัถงึ สภาวะทีไ่มป่กตทิีอ่าจเกดิขึน้ได ้กรณุาใหร้ะดบัของความเป็น 

ผูใ้หญ่และความมัน่คงทางอารมณ์ของผูส้มคัรดว้ย (กรุณาเลอืกเพยีงหน่ึงอย่าง) 

_____ มคีวามเป็นผูใ้หญ่ มคีวามสามารถในการจดัการกบัความเครยีดหรอืแรงกดดนัได้ 

_____ มคีวามเป็นผูใ้หญ่และมคีวามมัน่คงทางอารมณ์อยูใ่นระดบัมากกว่าปานกลาง 

_____ มคีวามมัน่คงทางอารมณ์อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

_____ สภาพไมค่งที ่จากประสบการณ์ไดบ้่งชีว้่าผูส้มคัรอาจจะไมส่ามารถทนต่อความตงึเครียดได ้

_____ มสีิง่ทีบ่่งบอกถงึความไมส่ามารถทีจ่ะจดัการกบัความตงึเครยีดได ้หรอืมกีารถอนตวั มคีวามผดิปกตเิกี่ยวกบัท่าที 

ภายในและพฤตกิรรม หรอืมคีวามไม่มัน่คงทางอารมณ์ในดา้นอื่นๆ 

16. กรณุาแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัตวัผูส้มคัร ซึง่คุณรูส้กึว่าน่าจะเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ (สามารถเขยีนลงใน 

กระดาษอื่นไดห้ากจ าเป็น): 

____________________________________________________________________________________________ 

17. ท่านจะแนะน าและเหน็ว่าผูส้มคัรมคีวามเหมาะสมส าหรบัโรงเรยีนของวายแวมหรอืไม่ 

____ ไมเ่หมาะสม   ____ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

____ ในเวลานี้ผูส้มคัรยงัไม่มคีวามเหมาะสม   ____ มคีวามเหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ 

____ มคีวามเหมาะสมด ีแต่ว่าขา้พเจา้เหน็ว่ามขีอ้จ ากดับางอย่าง 

 

 
 

 

 

 

 

**ท่านสามารถเขยีนแสดงความคดิเหน็อื่นๆไดท้ีท่่านเหน็ว่าเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ เราจะอธษิฐานในการพจิารณาตอบรบัใบ

สมคัร 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูในเอกสารลบัแสดงการรบัรองฉบบัน้ีถูกตอ้งตามทีข่า้พเจา้สามารถใหไ้ดอ้ยา่งดทีีสุ่ด 

ชื่อ_____________________________________________________________________________ 

ทีอ่ยู ่___________________________________________________________________________ 

เบอรโ์ทรศพัท ์_____________________________E-mail__________________________________ 

ลงลายมอืชื่อ__________________________________ วนัที ่_______________________________ 

 

                              ใช่ ขา้พเจา้ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Youth With A Mission 
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YWAM UBON RATCHATHANI 

 เอกสารลบัแสดง การรบัรองจากผู้น า คริสตจกัร 

   กรณุาสงใบสมครของทานกลบมาท่ี: 
   25/3 ซอย ชยางกูร 10 ในเมอืง อุบลราชธานี 
   โทร: 088-369-0613 
   Email: encounterdtsubon@gmail.com

 
 

 

ถงึท่านผูใ้หข้อ้มลูในเอกสารฉบบัน้ี ผูส้มคัรตามชื่อดา้นล่างน้ีไดส้มคัรเพื่อเขา้รว่มใน Youth With A Mission ในมมุมองของ
การท างานทีผู่ส้มคัรจะไดม้สี่วนรว่มนัน้ เราใครข่อบคุณท่านอย่างมากหากท่านไดก้รอกขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงัและการ
ไตรต่รองพจิารณาค าถามทีอ่ยูใ่นเอกสารฉบบันี้ เอกสารการประเมนิทุกฉบบัจะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบัและจะไม่ถูกเปิดเผย
ต่อผูส้มคัรแต่อยา่งใด 

ชื่อผูส้มคัร _______________________________________________________ 

ทีอ่ยู ่______________________________________________________________________ 

ขา้พเจา้, ผูส้มคัรตามชื่อขา้งตน้, ขอสละสทิธิก์ารมเีอกสารตน้ฉบบั หรอืฉบบัส าเนาของหนงัสอืแสดงการรบัรองน้ี และรบัรูว้่า
การสละสทิธน์ี้ไมไ่ดเ้ป็นตวับงัคบัซึง่ถอืเป็นเงือ่นไขส าหรบัการมสีทิธิเ์ขา้รว่ม 

ลายมอืชื่อของผูส้มคัร________________________________________________________________ 

1. ท่านรูจ้กัผูส้มคัรมานานแค่ไหน______________________________________ 

2. ท่านรูจ้กัผูส้มคัรอยูใ่นระดบัใด_____ดมีาก   ____ด ี  ____คุน้เคย   ____ผวิเผนิ 

3. ผูส้มคัรไดเ้ขา้รว่มกบัครสิตจกัรของท่านนานแค่ไหน _______________ในการร่วมงานกบัผูส้มคัรท่านเหน็ว่า 

   ผสู ้มคัรไดแ้สดงออกถงึระดบัความเอาจรงิเอาจงัอยูใ่นระดบัใด ______ซื่อสตัย ์ _____ไมค่งที ่ ______อื่นๆ 
 

  4. จากการสงัเกตของท่าน กรุณาใหร้ะดบัการมปีระสทิธภิาพของผูส้มคัรในดา้นต่างๆต่อไปนี้: 

 ดมีาก ด ี พอใช ้ ดอ้ย ไมม่ ี ความคดิเหน็ 
การเทศนาสัง่สอน       
การสรา้งแรงจงูใจ การอบรม       
การจดัการ       
การประกาศส่วนตวั       
การท างานกบัเดก็       
การท างานกบัผูใ้หญ่       
การใหค้ าปรกึษา       
การอธษิฐาน       
การนมสัการ       
การหนุนใจ       
มหีวัใจในการรบัใช้       
 
5. ผูส้มคัรไดม้สี่วนรว่มในงานทีถู่กกล่าวไวข้า้งตน้ภายใตก้ารเป็นผูน้ าของคุณหรอืไม่ 
___________________________________________________________________________________ 
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6. ท่านเองไดท้ราบล่วงหน้าก่อนทีจ่ะไดร้บัเอกสารน้ีทีแ่สดงออกถงึความตัง้ใจของผู้สมคัรทีจ่ะเขา้รว่มหลกัสตูรหรอืไม่ 

7. ผูส้มคัรรูจ้กัพระเยซคูรสิตเ์ป็นการส่วนตวัเป็นพระผูช้่วยใหร้อดหรอืไม ่______________________________________ 

ผูส้มคัรไดส้ าแดงพระเยซคูรสิตใ์นการด าเนินชวีติในแต่ละวนัหรอืไม ่__________________________________________ 

8. คณุเชื่อหรอืไมว่่าผูส้มคัรไดร้บัการทรงเรยีกจากพระเจา้สู่งานพนัธกจิในเวลานี้ _________ ถา้ใช่ กรณุาอธบิาย________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

9. จากส่วนล่างน้ี ตามทีท่่านรูส้กึ ท่านเหน็ว่าอะไรคอืแรงจงูใจทีท่ าใหผู้ส้มคัรมคีวามตัง้ใจอยากทีจ่ะเรยีนโรงเรยีนของวายแวม 

งานรบัใชข้องครสิเตยีน หนีจากสถานการณ์ทีบ่า้นทีไ่ม่น่าพงึพอใจ มคีวามปรารถนาทีจ่ะแบ่งปันข่าวประเสรฐิ 

เดนิทางท่องเทีย่ว  มคีวามปรารถนาทีจ่ะช่วยเหลอืผูอ้ื่น  การผจญภยั 

รบัการช่วยเหลอื เสรมิสรา้งและการอบรมสรา้งสาวก    อื่นๆ 

10. กรณุาวดัระดบัของผูส้มคัรโดยการเขยีนเครือ่งหมายขดี ใตข้อ้มลูดา้นล่างต่อไปนี้ 

   ความพร้อมด้านสภาพร่างกาย 
   ถูกจ ากดั      ปกต ิ   สุขภาพด ี
   สภาพร่างกายภายนอก 
   ทนพอสมควร   ปกต ิ   ยอดเยีย่ม 
   ความเฉลียวฉลาด 
   ชา้    ปานกลาง    ตื่นตวั 
   การท างานเป็นทีม 
   รกัอสิระ   ปานกลาง   ชอบรว่มมอื 
   การปรบัตวัเข้ากบัสงัคม 
   ขีอ้าย   มมีนุษยส์มัพนัธด์ ี  เป็นกนัเอง 
   ความยืดหยุ่นทางด้านอารมณ์ 
   อ่อนไหวมาก   โอนเอยีงอยูเ่สมอ  เขม้แขง็ 
   ความเพียรพยายาม 
   ขยนั   ปานกลาง   ไมค่่อยเท่าไหร่ 
   ความเช่ือถือได้ 
   สม ่าเสมอ   ปานกลาง    บา้ง 
   ความยืดหยุ่น 
   เปิด   ปานกลาง   เครง่เครยีด 
   การวางตวั 
   รา่เรงิแจ่มใส  เฉื่อยชา้   อารมณ์ขึน้ๆลงๆ 
   การตรงต่อเวลา 
   ตรงเวลา   ปานกลาง   มาสายบ่อยๆ 
   ทางด้านการเงิน 
   ซื่อสตัย ์   ปกต ิ   ขาดความรบัผดิชอบ 
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11. สิง่ทีอ่ยูด่า้นล่างเป็นรายการของคุณสมบตัทิีบ่่งบอกถงึความเป็นผูน้ า กรณุาใหร้ะดบัตามนี้ 
(1= อ่อนแอ, 2= ก าลงัพฒันา, 3= ปานกลาง, 4= เตบิโต, 5= เขม้แขง็) 
________ มมีุมมองในแงบ่วก 
________ มคีวามสามรถในการตดัสนิใจ 
________ สามารถรบัการวจิารณ์ได้ 
________ ความสามารถในการจงูใจคนอื่นได้ 
________ เขา้กบัทุกคนได ้
________ ความมัน่คงทางอารมณ์ 
________ ความมัน่ใจในตวัเอง 
________ ท่าทวี่านอนสอนงา่ย 
________ ทกัษะในการสื่อสาร 
________ เคารพการตกัเตอืนของคนอื่น 
________ รูจ้กัวางตวัในสงัคม 
________ สามารถจดัการกบัปัญหาส่วนตวัได้ 
 
12. กรณุาอธบิายรายละเอยีดลงบนกระดาษอกีแผ่นหนึ่งถา้หากว่าท่านไดต้อบว่า “ใช่” ในค าถามขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้: 

a) มเีหตุการณ์ใดหรอืไม่ทีบ่่งชีใ้หเ้หน็ว่าผูส้มคัรไมเ่ป็นผูท้ีน่่าไวใ้จได ้ไมซ่ื่อสตัย ์หรอืมบีุคลกิลักษณะนิสยัเป็นทีน่่าสงสยั 

b) เท่าทีท่่านไดท้ราบ ผูส้มคัรเคยถูกจบักุมเนื่องจากการกระท าผดิขัน้รนุแรงหรอืไม่ทีน่อกเหนือจากการกระท าผดิเลก็น้อยๆเช่นเรือ่ง

การผดิกฎจราจร เท่าทีท่่านไดท้ราบมา ผูส้มคัรเคยเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งยาเสพตดิ ไสยศาสตร ์หรอื รกัรว่มเพศ หรอืไม่ 

d) ผูส้มคัรไดส้บูบุหรีห่รอืดื่มเครือ่งดื่มมนึเมาในช่วงเวลานี้หรอืไม่ 
 

13. เนื่องดว้ยจดุประสงคข์องการใหแ้ละรบัค าปรกึษา ขอความกรณุาใหท้่านขดีถูกในสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้มคัร 
 

 รูส้กึอาย/อดึอดัได ้
งา่ยๆ 

 ขุน่เคอืงและทอ้ใจ  คดิถงึเฉพาะตวัเอง
และล าพองตวั 

 มคีวามกงัวลใจอยู่ 
บ่อยๆ 

 กระวนกระวาย  ใจไมส่งบหรอื 
เครง่เครยีด 

 ขาดอารมณ์ตลก
ขบขนั 

 ไมส่ามารถรบัมขุตลก 
ได ้

 มอีคตต่ิอเรือ่งของ
กลุ่มคนหรอืชนชาต ิ

 ไมส่ามารถจดัการกบั 
ความเครยีดได ้

 มพีฤตกิรรมทีผ่ดิปกต ิ  ขาดความอดทน 

 อารมณ์ขึน้ๆลงๆ  ไมย่อม  ชอบทะเลาะววิาท  ถอืตวั 
 อวดตวั  ชอบวพิากษ์วจิารณ์

คนอื่น 
 ชอบพดูเกนิความจรงิ  ถอดใจเมือ่เกดิแรง 

กดดนั 
 

(ถา้หากว่าท่านสงัเกตเหน็สิง่หนึ่งสิง่ใดในรายการทีก่ล่าวเบือ้งตน้ หรอืความจ ากดับางสิง่บางอยา่ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัในชวีติของ
ผูส้มคัร กรณุาแจกแจงรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นกระดาษแผ่นอื่นนอกเหนือจากนี้) 
 
14. กลุ่มสมาชกิใหก้ารสนบัสนุนผูส้มคัรในการตดัสนิใจของเขาทีจ่ะเขา้รว่มในโรงเรยีนหรอืไม ่____ ใช่ ____ ไมใ่ช่ 
ถา้ไม ่กรณุาอธบิาย: ___________________________________________________________________________ 
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15. กรณุาแสดงความคดิเหน็โดยยอ่เกีย่วกบัเบือ้งหลงัครอบครวัของผูส้มคัร:___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

16. ขอใหท้่านช่วยแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัผูส้มคัรในส่วนทีท่่านเหน็ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ (ใชก้ระดาษอกีแผ่น 

หนึ่งไดห้ากจ าเป็น): 

____________________________________________________________________________________________ 

17. ท่านจะแนะน าและเหน็ว่าผูส้มคัรมคีวามเหมาะสมส าหรบัโรงเรยีนของวายแวมหรอืไม่ 

____ ไมเ่หมาะสม   ____ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

____ ในเวลานี้ผูส้มคัรยงัไม่มคีวามเหมาะสม   ____ มคีวามเหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ 

____ มคีวามเหมาะสมด ีแต่ว่าขา้พเจา้เหน็ว่ามขีอ้จ ากดับางอย่าง 

 

**ท่านสามารถเขยีนแสดงความคดิเหน็อื่นๆไดท้ีท่่านเหน็ว่าเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ เราจะอธษิฐานในการพจิารณาตอบรบัใบ

สมคัร 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูในเอกสารลบัแสดงการรบัรองฉบบัน้ีถูกตอ้งตามทีข่า้พเจา้สามารถใหไ้ดอ้ยา่งดทีีสุ่ด 

ชื่อ_____________________________________________________________________________ 

ทีอ่ยู ่___________________________________________________________________________ 

เบอรโ์ทรศพัท ์_____________________________E-mail__________________________________ 

ลงลายมอืชื่อ__________________________________ วนัที ่_______________________________ 

                                  

                                ใช่ ขา้พเจา้ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Youth With A Mission 
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YWAM UBON RATCHATHANI 

 เอกสารรบัรองสขุภาพ 

   กรณุาสงใบสมครของทานกลบมาท่ี: 
   25/3 ซอย ชยางกูร 10 ในเมอืง อุบลราชธานี 
   โทร: 088-369-0613 
   Email: encounterdtsubon@gmail.com

 
 

 

ข้อมลูด้านสขุภาพ 

ชื่อผูส้มคัร: ______________________________________________________________________________________ 

การฉีดวคัซนี ลสิตร์ายการทีอ่ยูด่า้นล่างนัน้เป็นวคัซนีทีเ่ราแนะน าใหท้่านพจิารณาเพื่อรบัการฉีดรกัษา ท่านเองสามารถปรกึษา
กบัแพทยข์องท่านได ้อยา่งไรกต็ามช่วงปีทีผ่่านมาเจา้หน้าทีข่องเราหลายท่านไดร้บัการตดิเชือ้ไทฟอยด์, โรคตบัอกัเสบ และได้
ถูกสุนขักดั 
1. โปลโิอ   2. บาดทะยกั (ภายในระยะเวลาหา้ปี)  3. ไทฟอยด ์(ภายในระยะเวลาเจด็ปี) 
4. สมองอกัเสบญีปุ่่ น  5. คอตบี, ไอกรน    6. พษิสุนขับา้     
7. วณัโรค   8. หดั      9. ตบัอกัเสบ B + A 
 
โรงเรยีนทีท่่านสมคัรเขา้รว่ม: __________________ วนัที:่ ___________(เดอืน)/___________(ปี) 

 ชื่อ: __________________________________________ วนัเกดิ _____/______/______ 

ทีอ่ยู:่ ___________________________________________________________________________________ 

เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น: ________________________________________ 

บุคคลทีส่ามารถตดิต่อไดห้ากเกดิเหตุฉุกเฉิน:__________________________________________________________ 

ทีอ่ยู:่ _______________________________________________________________________________________ 

ความสมัพนัธ:์ __________________________ เบอรโ์ทรศพัท:์ __________________________________________ 

แผนภูมเิกีย่วกบัสุขภาพส่วนตวั 
ชื่อผูส้มคัร: ___________________________________________________________________________________ 
กรณุาตอบค าถามทัง้หมดทีอ่ยูด่า้นล่างนี้ ใหแ้สดงความคดิเหน็เพิม่เตมิต่อค าตอบทีท่่านตอบว่าใช่ของท่านในส่วนทีว่่าง
ดา้นหลงัหรอืในกระดาษแผ่นอื่น คุณเคยม ีหรอื คุณม ีตามรายการนี้หรอืไม่ 
 

 ใช่ ไม่  ใช่ ไม่ 
โรคผวิหนงั   โรคภูมแิพ ้   
โรคลมบา้หม    โรคเบาหวาน    
ปัญหาสายตา    โรคไต    
ทอ้ง / โรคกระเพาะ    ความดนัโลหติสงู    
ปัญหาห ู   โรคโลหติจาง    
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ปัญหาถุงน ้าด ี   ปวดหวัก าเรบิ   
การบาดเจบ็ทีห่วั   กามโรค   
มกัจะมอีาการเป็นลม   เนื้องอก / มะเรง็   
โรคหอบหดื   ปัญหาเกีย่วกบัหวัใจ   
จติ / ประสาทผดิปกต ิ   โรคไขขอ้ / ขอ้อกัเสบ   
วณัโรค   กระดกูหกั   
ความหงดุหงดิ   การเคลื่อนทีข่องขอ้ต่อ   
โรคอมัพาต   การผ่าตดั   
ปัญหาเกีย่วกบัล าไส ้   นอนไมห่ลบั   
ตบัอกัเสบ   การผ่าตดัไสต้ิง่   
หายใจล าบาก   การผ่าตดัต่อมทอลซนิ   
โรคทอ้งรว่งก าเรบิ   ตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะ   
รกัษาไสเ้ลื่อน   ความดนัโลหติต ่า   
โรคลมบา้หม ู   แพย้าเพนนิซลินิ   
เหนื่อยงา่ย   แพย้าซลัโฟนาไมด ์   
ปัญหาเกีย่วกบัหลงั   แพเ้ซรุ่ม   
 

แพอ้าหาร: (กรณุา 
เจาะจง)______________________________________________________________________________________ 
**เฉพาะผูห้ญงิเท่านัน้: 
ประจ าเดอืนมาไม่ปกต ิ   คุณก าลงัตัง้ครรภห์รอืไม่   
มอีาการปวดทอ้งรนุแรง   เคยตัง้ครรภม์าก่อน   
ประจ าเดอืนไหลมากเกนิไป   
 
ค าอธบิายเพิม่เตมิส าหรบั 

ค าตอบ:______________________________________________________________________________________ 

ก าลงัอยูภ่ายใตก้ารดแูลของแพทยใ์นดา้นสุขภาพหรอืไม ่หากใช่กรณุา 

อธบิาย:______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ถา้ท่านจ าเป็นจะตอ้งใชย้าตวัใดเป็นประจ า ใหบ้อกชื่อของยาและ 

เงือ่นไข______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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ส่วน B:การประเมนิผลจากแพทยผ์ูต้รวจ 
 

ชื่อผูส้มคัร ____________________________________________ วนัทีส่มคัร ________/________/____________ 

ถงึแพทยผ์ูต้รวจรกัษา: 

กรณุาตรวจสอบขอ้มลูในส่วน A กรณุาตรวจรา่งกายในทุกดา้นทีท่่านเหน็ว่ามคีวามจ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรกัษา และแจง้ใหเ้รา

ทราบถงึปัญหาทีท่่านเหน็ว่าผูส้มคัรเองจ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรกัษาดา้นสุขภาพในขัน้ต่อไป ในบางกรณอีาทเิช่น โรคเบาหวาน 

โรคลมบา้หม ูโรคหวัใจ และโรคอว้น ซึง่อาจจะมผีลในการพจิารณารบัผูส้มคัร โปรดใหข้อ้มลูอยา่งตรงประเดน็ 
 

ขอ้ตกลงของผูส้มคัร: 
 

ขา้พเจา้ขอยนิยอมทีจ่ะใหแ้พทยต์รวจรา่งกายเพื่อเป็นขอ้มลูด้านสุขภาพแก่นายจา้ง (วายแวม) ของขา้พเจา้ ขอ้มลูทีม่ ี

ความจ าเป็นและเกีย่วขอ้งส าหรบัสถานการณ์การท างานในอนาคตเท่านัน้ทีจ่ าเป็นจะตอ้งแจง้ 

ลายมอืชื่อ: _________________________________________ 
 

ตรวจดที ี(ดบิเธเรยี/บาดทะยกั) ครัง้สุดทา้ยวนัที:่__________________________(จะตอ้งเป็นภายใน 5 ปี) 

ส่วนสงู: _____________ น ้าหนกั: ________________ น ้าหนกัเกนิ: _____________________________ 

Blood Pressure ความดนัเลอืด: __________ Pulse ชพีจร: _______Blood Type กรุป๊เลอืด: ________ 

ขอ้เสนอแนะถงึ YWAM 

ตามความคดิเหน็ของท่าน ผูส้มคัร/เจา้หน้าที ่มคีวามพรอ้มทางดา้นสุขภาพจติใจในการเขา้รว่มกบั YWAM ประเทศ 

ไทย หรอืไม่ 

• ใช่โดยไมม่ขีอ้จ ากดั _______________________________________________ 

• ใช่ แต่ว่ามขีอ้จ ากดับางอย่าง/ภายใตเ้งือ่นไขตามนี้:___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

• ไม ่เนื่องจากเหตุผลดงัต่อไปนี้:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

• มเีงือ่นไขทางดา้นสุขภาพใดหรอืไมข่องผูส้มคัร/เจา้หน้าที ่ทีท่่านเหน็ว่าทางองคก์ร YWAM ควรจะรบัทราบ: 

___________________________________________________________________________________ 

ชื่อของแพทยผ์ูต้รวจ:__________________________สถานที ่__________________________________ 

 
 


