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Youth With A Mission Thailand
ใบสมัครโรงเรี ยนการสร้างสาวก
วายแวม อุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะเรื่ องการกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนลงในใบสมัครเรี ยนโรงเรี ยนสร้างสาวก : ตามรายการดังต่อไปนี้
จาเป็ นที่จะต้องส่งใบสมัครนี้ถึงเราก่อน เพื่อที่เราจะสามารถพิจารณาใบสมัครของท่านได้ ท่านจาเป็ นจะต้องตอบให้ครบทุก คาถาม
ถ้าหากว่าคาถามใดไม่เกี่ยวข้องกับท่าน ให้เขียน N/A ลงในช่องว่างที่เตรี ยมไว้ให้ สามีและภรรยา จาเป็ น จะต้องกรอกใบสมัครคนละชุด
และลูกๆแต่ละคนจาเป็ นต้องกรอกข้อมูลใบสมัครแยกต่างหากด้วย
1. ใบสมัคร - กรุ ณากรอกข้อมูลอย่างชัดเจนและครบถ้วน
และลงลายมือชื่อของท่านลงบนใบสมัครกรุ ณาให้ขอ้ มูลเรื่ องที่อยูข่ องอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งบอกอย่างชัดเจน
2.รู ปถ่าย - กรุ ณาแนบรู ปถ่ายล่าสุ ดของท่านมาด้วย ขนาดใดก็ได้
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร – ค่าใบสมัคร 500 บาท จะต้องส่งมาถึงเราพร้อมกับใบสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครนี้ไม่สามารถคืนให้ได้และเราไม่สามารถพิจารณาใบสมัครของท่านได้หากไม่ได้รับค่าธรรมเนียมนี้
4. เอกสารแสดงการรับรอง - เอกสารลับแสดงการรับรองทั้งสามฉบับแนบมาด้วย เอกสารรับรองแต่ละชุดควรที่จะถูกมอบให้แก่ ศิษยาภิบาล,
นายจ้างหรื อครู อาจารย์, และเพื่อน ให้แจ้งแก่บคุ คลดังกล่าวที่จะเขียนข้อมูลและส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่รับใบสมัครของเราโดยตรง
ท่านเองสามารถที่จะให้ซองจดหมาย ติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงวายแวมอุบลราชธานี และมอบให้แก่บุคคลดังกล่าวได้
5. ข้อกาหนดทางด้านการแพทย์- แบบฟอร์มเอกสารแสดงการรับรองด้านสุ ขภาพจาเป็ นจะต้องกรอกให้สมบูรณ์โดยแพทย์ผตู ้ รวจ
และส่งถึงเจ้าหน้าที่รับใบสมัครโดยตรง ถ้าหากว่าท่านมีลูกที่อยูใ่ นวัยเรี ยน ลูกๆของท่านจาเป็ นที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ดว้ ย
สาหรับลูกๆที่อยูใ่ นวัยอนุบาลหรื อต่ากว่าเราจะส่งแบบฟอร์มฉบับที่ไม่ละเอียดมากนักให้แก่ท่าน
ให้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าแพทย์ผตู ้ รวจร่ างกายของท่านได้ลงลายมือชื่อกากับในเอกสารให้ท่านด้วย ให้แน่ใจว่าท่านเองผ่านการตรวจวัณโรคมาแล้ว
เอกสารนี้จาเป็ นจะต้องบ่งชี้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการตรวจและผลการตรวจสุ ขภาพของท่าน
รายละเอียดเหล่านี้สาคัญมากเราไม่สามารถพิจารณาใบสมัครของท่านได้หากไม่มีเอกสารส่วนนี้
6. การแจ้งเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางด้านการเงิน, เอกสารยินยอมไม่เอาโทษ, และเอกสารยินยอมรับการรักษา –
ในส่วนเหล่านี้ท่านจาเป็ นต้องลงลายมือชื่อของท่าน ถ้าหากว่าท่านอายุต่ากว่าสิ บแปดปี ให้พ่อแม่หรื อผูป้ กครองลงลายมือชื่อกากับในแบบฟอร์มด้วย
7. หนังสื อเดินทาง – สาหรับท่านที่ยงั ไม่มีหนังสื อเดินทางควรที่จะไปทาหนังสื อเดินทางโดยทันที
8. คาถาม – กรุ ณาตอบคาถามด้วยท่าทีที่อธิษฐาน เขียนคาตอบของท่านลงบนกระดาษอื่น
1. กรุ ณาอธิบายประสบการณ์ชีวิตคริ สเตียนของท่านในสามส่วนดังต่อไปนี้
ก) ก่อนมาเป็ นคริ สเตียน
ข) ช่วงการเปลี่ยน / การกลับใจ
ค) ความสัมพันธ์ส่วนตัวของท่านกับพระเยซูในปัจจุบนั
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2. อธิบายช่วงชีวิตวัยเด็กและช่วงวัยเติบโตของท่าน
3. ความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อพ่อแม่ของท่านเป็ นอย่างไร
4. สมาชิกในครอบครัวที่ท่านมีอยูข่ ณะนี้เป็ นคริ สเตียนหรื อไม่
5. ครอบครัวของท่านเข้าใจความปรารถนาของท่านเกี่ยวกับการเรี ยนดีทีเอสหรื อไม่ เขาให้การสนับสนุน
ความปรารถนานี้ของท่านหรื อไม่
6. ให้อธิบายของประทานต่าง ๆ ในการรับใช้ของท่าน
7. ท่านเคยรับใช้ในแบบข้ามวัฒนธรรมมาก่อนหรื อไม่ ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
8. การทรงเรี ยก ระยะสั้นและระยะยาวของท่านคืออะไร
9. ท่านเตรี ยมตัวสาหรับวัฒนธรรม, อาหาร, ภาษา หรื อสิ่ งอื่น ๆ ที่ใหม่หรื อไม่ ในทางด้านใดที่ท่านได้เตรี ยมตัว
มาแล้ว
10. ท่านชอบการทางานเป็ นแบบทีมหรื อแบบเดี่ยวมากกว่า ให้อธิบายประสบการณ์การทางานของท่านที่ผา่ น
มา ในสถานการณ์แบบทีม
11. ท่านเป็ นส่วนหนึ่งในคริ สตจักรท้องถิ่นของท่านหรื อไม่ ถ้าใช่, ท่านได้เข้าร่ วมกับคริ สตจักรนานแค่ไหน
และท่านมีส่วนร่ วมในพันธกิจของคริ สตจักรอย่างไร
12. ท่านได้ให้ศิษยาภิบาลและคณะผูป้ กครองของท่านมีส่วนอย่างไรเกี่ยวกับการตัดสิ นใจของท่านในการเข้า
ร่ วมเรี ยนดีทีเอส การตอบสนองของเขาเป็ นอย่างไร ผูน้ าในคริ สตจักรมีมุมมองอย่างไรต่อการที่ท่านจะมาเรี ยนดีทีเอส
13. มีสถานการณ์ภายในใดหรื อไม่ ที่อาจก่อให้เกิดความจาเป็ นทาให้ท่านต้องกลับบ้านก่อนเรี ยนจบดีทีเอส หาก
ใช่, กรุ ณาชี้แจงรายละเอียด
14. มีอย่างอื่นอีกหรื อไม่ที่เราควรจะทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ของท่านหรื อครอบครัวของท่าน

ข้อมูลทุกส่วนในแบบฟอร์มนี้จะถูกเก็บไว้เป็ นความลับอย่างที่สุด**
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กรุณาส่ งใบสมัครของท่ านกลับมาที่:
561 ซ.วรรณวิทยา ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000 โทร: 088-369-0613
Email: encounterdtsubon@gmail.com

รู ปถาย
ขนาดใดก็ได้

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเรี ยน ดีทีเอส เริ่ มในเดือน_________________ปี ____________
ค่าสมัครได้ถูกแนบมาด้วย__________________________________
ชื่อ (นาย,นาง, นางสาว)___________________________ นามสกุล______________________________
ชื่อเล่น_______________________________________
ที่อยูป่ ัจจุบนั : _________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ________________________________ อีเมลล์ ______________________________________
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน: : _________________________________________________________________
หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ติดต่อ: (ชื่อ นามสกุล)____________________________ความสัมพันธ์ ___________
ที่อยู่ ________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ________________ ________________ (ที่ทางาน)___________________________________
คริ สตจักรท้องถิ่นที่ท่านเข้าร่ วม: (ชื่อ) ______________________________________________________
ชื่อศิษยาภิบาล______________________________________
ที่อยู่ ________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ของคริ สตจักร____________________________ (แฟกซ์) ___________________________
ระยะเวลาการเข้าร่ วม ________________________________
ข้อมูลทัว่ ไป:
วันเกิด (วันที่) ___________ (เดือน) _______________ (ปี ) _____________ อายุ _____________
ประเทศที่เกิด______________________
สัญชาติ __________________________
คุณมีหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต) หรื อไม่ ______________
ถ้าหากว่าคุณมี หนังสื อเดินทางหมดอายุเมื่อไหร่ (วันที่) _________ (เดือน) ___________ (ปี ) _________
สถานภาพสมรส (กรุ ณาวงกลม):
โสด, แต่งงาน,แยกกันอยู,่ หย่าร้าง, หมั้น
ชื่อคู่สมรส ____________________________________________________
วันครบรอบ (วันที่) ___________ (เดือน) _____________ (ปี ) ___________
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จานวนของลูกที่จะมาด้วย _________________________
ชื่อ______________________________________ วันเกิด _____/_______/__________ พาสปอร์ต ______________
ชื่อ______________________________________ วันเกิด _____/_______/__________ พาสปอร์ต ______________
ชื่อ______________________________________ วันเกิด _____/_______/__________ พาสปอร์ต ______________
ชื่อ______________________________________ วันเกิด _____/_______/__________ พาสปอร์ต ______________
ประวัติการศึกษา:
โรงเรี ยนมัธยมที่จบการศึกษา:ชื่อ __________________________ สถานที่ ________________________
วันจบการศึกษา (เดือน) _________________ (ปี ) _________________
ข้าพเจ้ายังเรี ยนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย__________
มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, โรงเรี ยนพระคัมภีร์ ที่เข้าร่ วม:
ชื่อ _______________________ ที่ __________จาก(ว/ด/ป) _____________ ถึง(ว/ด/ป) ___________
ชื่อ _______________________ ที่ __________จาก(ว/ด/ป) _____________ ถึง(ว/ด/ป) ___________
ความสามารถทางด้านวิชาชีพ _________________________________________________________________
ความสามารถทางด้านดนตรี หรื อความสามารถด้านอื่น_______________________________________________
ข้อมูลด้านอื่นๆ:______________________________________________________________________________
คุณรู ้เกี่ยวกับสานักงานวายแวม (เบส) ที่นี่ได้อย่างไร_________________________________________________
อะไรคือเหตุผลที่สาคัญที่ทาให้คุณตัดสิ นใจสมัครเรี ยนดีทีเอสที่อบุ ล ___________________________________
___________________________________________________________________________________
คุณวางแผนว่าจะเรี ยนเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาของ University of the Nations หรื อไม่ _____(ใช่/ไม่ใช่)
การสนับสนุนทางด้านการเงิน:
คุณมีค่าเรี ยนครบตามจานวนหรื อไม่** _______________ (ใช่/ ไม่ใช่)
หากตอบว่าใช่ คุณมีค่าเรี ยนจากที่ไหน__________________________________________
หากตอบว่าไม่ใช่ ตอนนี้คุณมีค่าเรี ยนอยูเ่ ท่าไหร่ (บาท) _____________________________
ถ้าหากตอบว่าไม่ใช่ คุณวางแผนว่าจะจ่ายค่าเรี ยนอย่างไร ______________________________________________
คุณมีภาระหนี้สินหรื อไม่ (กรุ ณาอธิบาย) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
** กรุ ณาจ่ายค่าเรี ยนในภาคทฤษฎีให้ครบจานวนภายในวันวันแรกของการเริ่ มต้นการศึกษา
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวไว้ในใบสมัครนี้น้ นั มีความสมบูรณ์และถูกต้อง
และข้าพเจ้าเข้าใจว่าการจ่ายค่าเรี ยนนั้นจาเป็ นจะต้องจ่ายล่วงหน้าหรื อในวันที่ขา้ พเจ้าเดินทางมาถึง
หรื อตามที่ได้ตกลงกับผูอ้ านวยการโรงเรี ยนไว้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางมาที่อบุ ลราชธานี นอกจากนี้
ข้าพเจ้าขอแสดงการยินยอมและเห็นด้วยในเรื่ องรู ปแบบเวลาที่เหมาะสม ให้ความสาคัญต่อการสาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยน
เรื่ องค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่ วมอบรมกับหลักสู ตรขององค์กร Youth With A Mission
ถ้าหากว่าข้าพเจ้าได้รับการตอบรับให้เข้าร่ วมในหลักสู ตรการอบรมของวายแวม ข้าพเจ้าขอยืนหยัดยึดมัน่ ในพระวิญญาณ
จะรักษากฎระเบียบและตารางเวลาของโรงเรี ยน
ลายมือชื่อผูส้ มัคร_____________________________________________ วันที่ ______________________
เอกสารยินยอมไม่ เอาโทษ:
ข้าพเจ้า ขอแสดงการยินยอมไม่เอาโทษองค์กร Youth With A Mission, เจ้าหน้าที่ขององค์กร, และเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร
เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความบาดเจ็บ ความเสี ยหาย หรื อการสู ญเสี ย ที่
เกิดขึ้นแก่ขา้ พเจ้าในช่วงระยะเวลาที่ขา้ พเจ้าได้เข้าร่ วมกับองค์กร Youth With A Mission
ลายมือชื่อผูส้ มัคร ________________________________________วันที่ ________________________
ลายมือชื่อของบิดา/มารดาหรื อผูป้ กครองหากผูส้ มัครอายุต่ากว่า 18 ปี
ลายมือชื่อบิดา/มารดา/ผูป้ กครอง______________________________________วันที่ ______________ความสัมพันธ์ _________
เอกสารยินยอมรับการรักษา:
ในกรณี ฉุกเฉิน ข้าพเจ้าขอยินยอมต่อการรักษาพยาบาล รวมถึงอาการชาหรื อไร้ความรู ้สึกและการผ่าตัด
ซึ่งอาจจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมีแพทย์หรื ออายุแพทย์มีส่วนเข้าร่ วมด้วย
ลายมือชื่อผูส้ มัคร ________________________________________วันที่ ________________________
ลายมือชื่อของบิดา/มารดาหรื อผูป้ กครองหากผูส้ มัครอายุต่ากว่า 18 ปี
ลายมือชื่อบิดา/มารดา/ผูป้ กครอง_____________________________________วันที่ ______________ความสัมพันธ์ _________
ความยินยอมเรื่ องพิธีการฝังศพ:
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหากเกิดกรณี ที่ทาให้ขา้ พเจ้าเสี ยชีวิตขณะที่เข้าร่ วมกับองค์กร Youth With A Mission (วายแวม)
ทางองค์กรอาจมีความจาเป็ นที่จะต้องจัดการเรื่ องศพในสถานที่ที่เกิดเหตุน้ นั ๆ
ถ้าหากว่าครอบครัวของข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะนาศพกลับไปที่บา้ น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าทางครอบครัวของข้าพเจ้าจะเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดหากว่าบริ ษทั ประกันชีวิตไม่ได้ให้ความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในเรื่ องนี้
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมไม่เอาโทษองค์กรวายแวม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ท้งั หมด
และผูร้ ่ วมงานจากความรับผิดชอบเรื่ องค่าใช้จ่ายในเรื่ องค่าขนย้ายศพที่เกิดขึ้น
ชื่อและนามสกุล (ตัวบรรจง) ______________________________________________________วันที่ ____________________
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ลายมือชื่อ_______________________________________________
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เอกสารแสดงการรับรองจากครู/อาจารย์ /ผู้จ้างงาน
กรุณาส่ งใบสมัครของท่ านกลับมาที่:
561 ซ.วรรณวิทยา ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร: 088-369-0613 Email: encounterdtsubon@gmail.com
YWAM UBON RATCHATHANI

ถึงท่านผูใ้ ห้ขอ้ มูลในเอกสารฉบับนี้ ผูส้ มัครตามชื่อด้านล่างนี้ได้สมัครเพื่อเข้าร่ วมใน Youth With A Mission
ในมุมมองของการทางานที่ผสู ้ มัครจะได้มีส่วนร่ วมนั้น เราใคร่ ขอบคุณท่านอย่างมากหากท่านได้กรอกข้อมูลด้วยความ
ระมัดระวังและการไตร่ ตรองพิจารณาคาถามที่อยูใ่ นเอกสารฉบับนี้
เอกสารการประเมินทุกฉบับจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับและจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อผูส้ มัครแต่อย่างใด
ชื่อผูส้ มัคร

______________________________________________________________________

ที่อยู่

______________________________________________________________________

ข้าพเจ้า, ผูส้ มัครตามชื่อข้างต้น, ขอสละสิ ทธิ์การมีเอกสารต้นฉบับ หรื อฉบับสาเนาของหนังสื อแสดงการรับรองนี้ และ
รับรู ้วา่ การสละสิ ทธิ น้ ีไม่ได้เป็ นตัวบังคับซึ่งถือเป็ นเงื่อนไขสาหรับการมีสิทธิ์เข้าร่ วม
ลายมือชื่อของผูส้ มัคร________________________________________________________________
1. ท่านรู ้จกั ผูส้ มัครมานานแค่ไหน___________________________________
2. ท่านรู ้จกั ผูส้ มัครอยูใ่ นระดับใด ____ดีมาก ____ดี ____คุน้ เคย ____ผิวเผิน
กรุ ณาใช้เครื่ องหมาย “ถูก”

ดีมาก

ดี

พอใช้

ด้อย

ไม่มี

แสดงความคิดเห็น

การสื่ อสาร
การจัดการ
ความมัน่ คงทางอารมณ
ความสามารถในการเป็ นผูต้ าม
การทางานร่ วมกับคนอื่น
การรับใช้คนอื่น
การให้ความร่ วมมือ
ความมีระเบียบวินยั ต่อตัวเอง
4. จากสิ่ งที่ท่านได้กล่าวถึงตามด้านต่างๆข้างต้น ท่านคิดว่าผูส้ มัครมีความสามารถพิเศษหรื อไม่
___________________________________________________________________________________
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5. ผูส้ มัครได้แสดงออกถึงการมีมาตรฐานในทางด้านศีลธรรมที่ดีหรื อไม่ ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ (หากไม่ใช่ กรุ ณาอธิบาย)
________________________________________________________________________
6. ผูส้ มัครมักจะมีการปฏิบตั ิตวั ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เข้ามาทดสอบอย่างไร (กรุ ณาเลือกหนึ่งอย่าง)
ถอนตัว

ขาดกาลังใจ

เผชิญหน้าอย่างมีประโยชน์ ยอมรับอย่างอดทน

โกรธ
อื่น ๆ

7. กรุ ณาวัดระดับของผูส้ มัครโดยการเขียนเครื่ องหมายขีดถูก ใต้ขอ้ มูลด้านล่างต่อไปนี้
ความพร้ อมด้านสภาพร่ างกาย
ถูกจากัด
 ปกติ
สุขภาพดี
สภาพร่ างกายภายนอก
ทนพอสมควร
ปกติ
ยอดเยีย่ ม
ความเฉลียวฉลาด
ช้า
ปานกลาง
ตื่นตัว
การทางานเป็ นทีม
รักอิสระ
ปานกลาง
ชอบร่ วมมือ
การปรับตัวเข้ากับสั งคม
ขี้อาย
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็ นกันเอง
ความยืดหยุ่นทางด้ านอารมณ์
อ่อนไหวมาก
โอนเอียงอยูเ่ สมอ มัน่ คง
ความเพียรพยายาม
ขยัน
ปานกลาง
ไม่ค่อยเท่าไหร่
ความเชื่ อถือได้
สม่าเสมอ
ปานกลาง
บางครั้ง
ความยืดหยุ่น
เปิ ด
ปานกลาง
เคร่ งเครี ยด
การวางตัว
ร่ าเริ งแจ่มใส
เฉื่อยช้า
อารมณ์ข้ ึนๆลงๆ
การตรงต่อเวลา
ตรงเวลา
ปานกลาง
มาสายบ่อยๆ
ทางด้านการเงิน
ซื่อสัตย์
ปกติ
ขาดความรับผิดชอบ
8. สิ่ งที่อยูด่ า้ นล่างเป็ นรายการของคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงความเป็ นผูน้ า กรุ ณาให้ระดับตามนี้
(1= อ่อนแอ, 2= กาลังพัฒนา, 3= ปานกลาง, 4= เติบโต, 5= เข้มแข็ง)
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________ มีมุมมองในแง่บวก
________ มีความสามรถในการตัดสิ นใจ
________ สามารถรับการวิจารณ์ได้
________ ความสามารถในการจูงใจคนอื่นได้
________ เข้ากับทุกคนได้
________ ความมัน่ คงทางอารมณ์
________ ความมัน่ ใจในตัวเอง
________ ท่าทีวา่ นอนสอนง่าย
________ ทักษะในการสื่ อสาร
________ เคารพการตักเตือนของคนอื่น
________ รู ้จกั วางตัวในสังคม
________ สามารถจัดการกับปัญหาส่วนตัวได้

9. เนื่องด้วยจุดประสงค์ของการให้และรับคาปรึ กษา ขอความกรุ ณาให้ท่านขีดถูกหรื อวงกลมในสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับผูส้ มัครรู ้สึกอาย/อึดอัดได้
ขุ่นเคืองและท้อใจ
คิดถึงเฉพาะตัวเองและ
มีความกังวลใจอยู่
ง่ายๆ
ลาพองตัว
บ่อยๆ
กระวนกระวาย
ใจไม่สงบหรื อ
ขาดอารมณ์ตลกขบขัน
ไม่สามารถรับมุขต
เคร่ งเครี ยด
ลก ได้
มีอคติต่อเรื่ องของกลุ่ม
ไม่สามารถจัดการกับ
มีพฤติกรรมที่ผิดปกฅิ
ขาดความอดทน
คนหรื อชนชาติ
ความเครี ยดได้
อารมณ์ข้ ึนๆลงๆ
ไม่ยอม
ชอบทะเลาะวิวาท
ถือตัว
อวดตัว

ชอบวิพากษ์วิจารณ์คน
อื่น

ชอบพูดเกินความจริ ง

ถอดใจเมื่อเกิดแรง
กดดัน

ถูกชักจูงง่าย
(ถ้าหากว่าท่านสังเกตเห็นสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดในรายการที่กล่าวเบื้องต้น หรื อความจากัดบางอย่างที่มีความคล้ายคลึง กันในชีวิตของผูส้ มัคร
กรุ ณาอธิบายรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในกระดาษแผ่นอื่นนอกเหนือจากนี้)
10. ผูส้ มัครมีการตอบสนองที่ดีหรื อไม่ ต่อเรื่ องสิ ทธิอานาจ ___ ใช่ __ ไม่ใช่
หากไม่ใช่ กรุ ณาอธิบาย: ________________________________________________________________
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11. ผูส้ มัครนั้นเป็ นผูท้ ี่ไว้วางใจได้ในเรื่ องหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายหรื อไม่ ___ใช่ __ ไม่ใช่
หากไม่ใช่ กรุ ณาอธิบาย: ________________________________________________________________
12. คุณมีความพึงพอใจในการที่มีผสู ้ มัครอยูภ่ ายใต้การทางานร่ วมกันกับคุณหรื อเรี ยนกับคุณหรื อไม่
___ ใช่ __ ไม่ใช่ หากไม่ใช่ กรุ ณาอธิบาย: _________________________________________________
13. ผูส้ มัครมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับชั้นเรี ยน หรื อธุรกิจ ของคุณหรื อไม่ ___ ใช่ ___ ไม่ใช่
หากไม่ใช่ กรุ ณาอธิบาย: ________________________________________________________________
14. เคยมีเหตุการณ์ใดหรื อไม่ที่เป็ นสิ่ งที่แสดงออกถึงลักษณะนิสัยที่มีความไม่ซื่อสัตย์ หรื อพฤติกรรมน่าสงสัย ___ ใช่ __ไม่ใช่
หากใช่ กรุ ณาอธิบาย: _____________________________________________________

15. สภาวะความมัน่ คงทางอารมณ์ – เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย การปรับตัวนั้น
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นจะต้องเกิดขึ้น รวมทั้งต้องตระหนักถึง สภาวะที่ไม่ปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ กรุ ณาให้ระดับของความเป็ น
ผูใ้ หญ่และความมัน่ คงทางอารมณ์ของผูส้ มัครด้วย (กรุ ณาเลือกเพียงหนึ่งอย่าง)
_____ มีความเป็ นผูใ้ หญ่ มีความสามารถในการจัดการกับความเครี ยดหรื อแรงกดดันได้
_____ มีความเป็ นผูใ้ หญ่และมีความมัน่ คงทางอารมณ์อยูใ่ นระดับมากกว่าปานกลาง
_____ มีความมัน่ คงทางอารมณ์อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
_____ สภาพไม่คงที่ จากประสบการณ์ได้บ่งชี้วา่ ผูส้ มัครอาจจะไม่สามารถทนต่อความตึงเครี ยดได้
_____ มีสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่สามารถที่จะจัดการกับความตึงเครี ยดได้ หรื อมีการถอนตัว มีความผิดปกติเกี่ยวกับท่าที
ภายในและพฤติกรรม หรื อมีความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ในด้านอื่นๆ
16. กรุ ณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผูส้ มัคร ซึ่งคุณรู ้สึกว่าน่าจะเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ (สามารถเขียนลงใน
กระดาษอื่นได้หากจาเป็ น): __________________________________________________________________________________

17. ท่านจะแนะนาและเห็นว่าผูส้ มัครมีความเหมาะสมสาหรับโรงเรี ยนของวายแวมหรื อไม่
____ ไม่เหมาะสม

____ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง

____ ในเวลานี้ผสู ้ มัครยังไม่มีความเหมาะสม

____ มีความเหมาะสมเป็ นอย่างยิง่

____ มีความเหมาะสมดี แต่ว่าข้าพเจ้าเห็นว่ามีขอ้ จากัดบางอย่าง
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**ท่านสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นอื่นๆได้ที่ท่านเห็นว่าเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
เราจะอธิษฐานในการพิจารณาตอบรับใบสมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในเอกสารลับแสดงการรับรองฉบับนี้ถูกต้องตามที่ขา้ พเจ้าสามารถให้ได้อย่างดีที่สุด
ชื่อผูเ้ ขียน _____________________________________________________________________________
ที่อยู่ __________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ _____________________________ E-mail________________________________
ลงลายมือชื่อ____________________________________ วันที่ ___________________________

 ใช่ ข้าพเจ้าต้องการข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับ Youth With A Mission
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เอกสารแสดงการรับรองจากเพื่อน

YWAM UBON RATCHATHANI

กรุณาสงใบสมัครของทานกลับมาที่:
561 ซ.วรรณวิทยา ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร: 088-369-0613 Email: encounterdtsubon@gmail.com

ถึงท่านผูใ้ ห้ขอ้ มูลในเอกสารฉบับนี้ ผูส้ มัครตามชื่อด้านล่างนี้ได้สมัครเพื่อเข้าร่ วมใน Youth With A Mission
ในมุมมองของการทางานที่ผสู ้ มัครจะได้มีส่วนร่ วมนั้น เราใคร่ ขอบคุณท่านอย่างมากหากท่านได้กรอกข้อมูลด้วยความ
ระมัดระวังและการไตร่ ตรองพิจารณาคาถามที่อยูใ่ นเอกสารฉบับนี้
เอกสารการประเมินทุกฉบับจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับและจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อผูส้ มัครแต่อย่างใด
ชื่อผูส้ มัคร
______________________________________________________________________
ที่อยู่

______________________________________________________________________

ข้าพเจ้า, ผูส้ มัครตามชื่อข้างต้น, ขอสละสิ ทธิ์การมีเอกสารต้นฉบับ หรื อฉบับสาเนาของหนังสื อแสดงการรับรองนี้ และ
รับรู ้วา่ การสละสิ ทธิ์ นี้ไม่ได้เป็ นตัวบังคับซึ่งถือเป็ นเงื่อนไขสาหรับการมีสิทธิ์เข้าร่ วม
ลายมือชื่อของผูส้ มัคร________________________________________________________________
1. ท่านรู ้จกั ผูส้ มัครมานานแค่ไหน_______________________________________________________
2. ท่านรู ้จกั ผูส้ มัครอยูใ่ นระดับใด ____ดีมาก ____ดี ____คุน้ เคย ____ผิวเผิน
3. จากการสังเกตของท่าน กรุ ณาให้ระดับการมีประสิ ทธิภาพของผูส้ มัครในด้านต่างๆต่อไปนี้:
กรุ ณาใช้เครื่ องหมายถูก
ดีมาก ดี
พอใช้ ด้อย ไม่มี
ความคิดเห็น
การสื่ อสาร
การจัดการ
ความมัน่ คงทางอารมณ
ความสามารถในการเป็ นผูต้ าม
การทางานร่ วมกับคนอื่น
การรับใช้คนอื่น
การให้ความร่ วมมือ
ความมีระเบียบวินยั ต่อตัวเอง
4. จากสิ่ งที่ท่านได้กล่าวถึงตามด้านต่างๆข้างต้น ท่านคิดว่าผูส้ มัครมีความสามารถพิเศษหรื อไม่
___________________________________________________________________________________
5. ผูส้ มัครได้แสดงออกถึงการมีมาตรฐานในทางด้านศีลธรรมที่ดีหรื อไม่ ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ (หากไม่ใช่ กรุ ณา
อธิบาย)_____________________________________________________________________________
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6. ผูส้ มัครมักจะมีการปฏิบตั ิตวั ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เข้ามาทดสอบอย่างไร (กรุ ณาเลือกหนึ่งอย่าง)
ถอนตัว
ขาดกาลังใจ
โกรธ
เผชิญหน้าอย่างมีประโยชน์ ยอมรับอย่างอดทน
อื่นๆ
7. กรุ ณาวัดระดับของผูส้ มัครโดยการเขียนเครื่ องหมายขีด ใต้ขอ้ มูลด้านล่างต่อไปนี้
ความพร้ อมด้านสภาพร่ างกาย
ถูกจากัด
ปกติ
สุขภาพดี
สภาพร่ างกายภายนอก
ทนพอสมควร
ปกติ
ยอดเยีย่ ม
ความเฉลียวฉลาด
ช้า
ปานกลาง
ตื่นตัว
การทางานเป็ นทีม
รักอิสระ
ปานกลาง
ชอบร่ วมมือ
การปรับตัวเข้ากับสังคม
ขี้อาย
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
เป็ นกันเอง
ความยืดหยุ่นทางด้ านอารมณ์
อ่อนไหวมาก
โอนเอียงอยูเ่ สมอ
เข้มแข็ง
ความเพียรพยายาม
ขยัน
ปานกลาง
ไม่ค่อยเท่าไหร่
ความเชื่ อถือได้
สม่าเสมอ
ปานกลาง
บ้าง
ความยืดหยุ่น
เปิ ด
ปานกลาง
เคร่ งเครี ยด
การวางตัว
ร่ าเริ งแจ่มใส
เฉื่อยช้า
อารมณ์ข้ ึนๆลงๆ
การตรงต่อเวลา
ตรงเวลา
ปานกลาง
มาสายบ่อยๆ
ทางด้านการเงิน
ซื่อสัตย์
ปกติ
ขาดความรับผิดชอบ
8. สิ่ งที่อยูด่ า้ นล่างเป็ นรายการของคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงความเป็ นผูน้ า กรุ ณาให้ระดับตามนี้
(1= อ่อนแอ, 2= กาลังพัฒนา, 3= ปานกลาง, 4= เติบโต, 5= เข้มแข็ง)
________ มีมุมมองในแง่บวก
________ มีความสามรถในการตัดสิ นใจ
________ สามารถรับการวิจารณ์ได้
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________ ความสามารถในการจูงใจคนอื่นได้
________ เข้ากับทุกคนได้
________ ความมัน่ คงทางอารมณ์
________ ความมัน่ ใจในตัวเอง
________ ท่าทีวา่ นอนสอนง่าย
________ ทักษะในการสื่ อสาร
________ เคารพการตักเตือนของคนอื่น
________ รู ้จกั วางตัวในสังคม
________ สามารถจัดการกับปัญหาส่วนตัวได้

9. เนื่องด้วยจุดประสงค์ของการให้และรับคาปรึ กษา ขอความกรุ ณาขีดถูกหรื อวงกลมในสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับผูส้ มัครรู ้สึกอาย/อึดอัดได้
ขุ่นเคืองและท้อใจ
คิดถึงเฉพาะตัวเองและ
มีความกังวลใจอยู่
ง่ายๆ
ลาพองตัว
บ่อยๆ
กระวนกระวาย
ใจไม่สงบหรื อ
ขาดอารมณ์ตลกขบขัน
ไม่สามารถรับมุขตลก
เคร่ งเครี ยด
ได้
มีอคติต่อเรื่ องของกลุ่ม
ไม่สามารถจัดการกับ
มีพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ขาดความอดทน
คนหรื อชนชาติ
ความเครี ยดได้
อารมณ์ข้ ึนๆลงๆ
ไม่ยอม
ชอบทะเลาะวิวาท
ถือตัว
อวดตัว
ชอบวิพากษ์วิจารณ์คน
ชอบพูดเกินความจริ ง
ถอดใจเมื่อเกิดแรง
อื่น
กดดัน
ถูกชักจูงง่าย
(ถ้าหากว่าท่านสังเกตเห็นสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดในรายการที่กล่าวเบื้องต้น หรื อความจากัดบางสิ่ งบางอย่าที่มีความคล้ายคลึง
กันในชีวิตของผูส้ มัคร กรุ ณาแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในกระดาษแผ่นอื่นนอกเหนือจากนี้ )
10. ผูส้ มัครมีการตอบสนองที่ดีหรื อไม่ ต่อเรื่ องสิ ทธิอานาจ ___ ใช่ __ ไม่ใช่
หากไม่ใช่ กรุ ณาอธิบาย: ________________________________________________________________
11. ผูส้ มัครนั้นเป็ นผูท้ ี่ไว้วางใจได้ในเรื่ องหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายหรื อไม่ ___ใช่ __ ไม่ใช่
หากไม่ใช่ กรุ ณาอธิบาย: ____________________________________________________________________________
12. คุณมีความพึงพอใจในการที่มีผสู ้ มัครอยูภ่ ายใต้การทางานร่ วมกันกับคุณหรื อเรี ยนกับ คุณหรื อไม่
___ ใช่ __ ไม่ใช่ หากไม่ใช่ กรุ ณาอธิบาย: _______________________________________________________________
13. ผูส้ มัครมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับชั้นเรี ยน หรื อธุรกิจ ของคุณหรื อไม่ ___ ใช่ ___ ไม่ใช่
หากไม่ใช่ กรุ ณาอธิบาย: _____________________________________________________________________________
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14. เคยมีเหตุการณ์ใดหรื อไม่ที่เป็ นสิ่ งที่แสดงออกถึงลักษณะนิสัยที่มีความไม่ซื่อสัตย์ หรื อพฤติกรรมน่าสงสัย ___
ใช่ __ไม่ใช่ หากใช่ กรุ ณาอธิบาย: _____________________________________________________________________

15. สภาวะความมัน่ คงทางอารมณ์ – เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย การปรับตัวนั้น
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นจะต้องเกิดขึ้น รวมทั้งต้องตระหนักถึง สภาวะที่ไม่ปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ กรุ ณาให้ระดับของความเป็ น
ผูใ้ หญ่และความมัน่ คงทางอารมณ์ของผูส้ มัครด้วย (กรุ ณาเลือกเพียงหนึ่งอย่าง)
_____ มีความเป็ นผูใ้ หญ่ มีความสามารถในการจัดการกับความเครี ยดหรื อแรงกดดันได้
_____ มีความเป็ นผูใ้ หญ่และมีความมัน่ คงทางอารมณ์อยูใ่ นระดับมากกว่าปานกลาง
_____ มีความมัน่ คงทางอารมณ์อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
_____ สภาพไม่คงที่ จากประสบการณ์ได้บ่งชี้วา่ ผูส้ มัครอาจจะไม่สามารถทนต่อความตึงเครี ยดได้
_____ มีสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่สามารถที่จะจัดการกับความตึงเครี ยดได้ หรื อมีการถอนตัว มีความผิดปกติเกี่ยวกับท่าที
ภายในและพฤติกรรม หรื อมีความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ในด้านอื่นๆ
16. กรุณาแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับตัวผูส้ มัคร ซึง่ คุณรูส้ กึ ว่าน่าจะเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ (สามารถเขียนลงใน
กระดาษอื่นได้หากจาเป็ น):
____________________________________________________________________________________________
17. ท่านจะแนะนาและเห็นว่าผูส้ มัครมีความเหมาะสมสาหรับโรงเรียนของวายแวมหรือไม่
____ ไม่เหมาะสม
____ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
____ ในเวลานี้ผสู้ มัครยังไม่มคี วามเหมาะสม
____ มีความเหมาะสมเป็ นอย่างยิง่
____ มีความเหมาะสมดี แต่ว่าข้าพเจ้าเห็นว่ามีขอ้ จากัดบางอย่าง
**ท่านสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นอื่นๆได้ ที่ท่านเห็นว่าเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
เราจะอธิษฐานในการพิจารณาตอบรับใบสมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในเอกสารลับแสดงการรับรองฉบับนี้ถูกต้องตามที่ขา้ พเจ้าสามารถให้ได้อย่างดีที่สุด
ชื่อ_____________________________________________________________________________
ที่อยู่ ____________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ _____________________________E-mail__________________________________
ลงลายมือชื่อ__________________________________ วันที่ _______________________________
ใช่ ข้าพเจ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Youth With A Mission
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เอกสารแสดงการรับรองจากผู้นาคริสตจักร/ศิษยาภิบาล
กรุณาส่ งใบสมัครของท่ านกลับมาที่:
561 ซ.วรรณวิทยา ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร: 088-369-0613 Email: encounterdtsubon@gmail.com

YWAM UBON RATCHATHANI

ถึงท่านผูใ้ ห้ขอ้ มูลในเอกสารฉบับนี้ ผูส้ มัครตามชื่อด้านล่างนี้ได้สมัครเพื่อเข้าร่ วมใน Youth With A Mission
ในมุมมองของการทางานที่ผสู ้ มัครจะได้มีส่วนร่ วมนั้น
เราใคร่ ขอบคุณท่านอย่างมากหากท่านได้กรอกข้อมูลด้วยความระมัดระวังและการไตร่ ตรองพิจารณาคาถามที่อยูใ่ นเอกสารฉบับ
นี้ เอกสารการประเมินทุกฉบับจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับและจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อผูส้ มัครแต่อย่างใด
ชื่อผูส้ มัคร ______________________________________________________________________
ที่อยู่ __________________________________________________________________________________
ข้าพเจ้าผูส้ มัครตามชื่อข้างต้นขอสละสิ ทธิ์การมีเอกสารต้นฉบับ หรื อฉบับสาเนาของหนังสื อแสดงการรับรองนี้
และรับรู ้วา่ การสละสิ ทธิ์ นี้ไม่ได้เป็ นตัวบังคับซึ่งถือเป็ นเงื่อนไขสาหรับการมีสิทธิ์เข้าร่ วม
ลายมือชื่อของผูส้ มัคร________________________________________________________________
1. ท่านรู ้จกั ผูส้ มัครมานานแค่ไหน______________________________________
2. ท่านรู ้จกั ผูส้ มัครอยูใ่ นระดับใด ____ดีมาก ____ดี ____คุน้ เคย ____ผิวเผิน
3. ผูส้ มัครได้เข้าร่ วมกับคริ สตจักรของท่านนานแค่ไหน _______________
ในการร่ วมงานกับผูส้ มัครท่านเห็นว่าผูส้ มัครได้แสดงออกถึงระดับความเอาจริ งเอาจังอยูใ่ นระดับใด ______ซื่อสัตย์
_____ไม่คงที่ ______อื่นๆ อธิบาย _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. จากการสังเกตของท่าน กรุ ณาให้ระดับการมีประสิ ทธิภาพของผูส้ มัครในด้านต่างๆต่อไปนี้ :
กรุ ณาใช้เครื่ องหมายถูก
การเทศนาสั่งสอน
การสร้างแรงจูงใจ การอบรม
การจัดการ
การประกาศส่วนตัว
การทางานกับเด็ก
การทางานกับผูใ้ หญ่
การให้คาปรึ กษา
การอธิษฐาน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ด้อย

ไม่มี

ความคิดเห็น
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การนมัสการ
การหนุนใจ
มีหวั ใจในการรับใช้
5. ผูส้ มัครได้มีส่วนร่ วมในงานที่ถูกกล่าวไว้ขา้ งต้นภายใต้การเป็ นผูน้ าของคุณหรื อไม่ _____________________________________
___________________________________________________________________
6. ท่านเองได้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับเอกสารนี้ที่แสดงออกถึงความตั้งใจของผูส้ มัครที่จะเข้าร่ วมหลักสูตรหรื อไม่_______
_____________________________________________________________________________________________
7. ผูส้ มัครรู ้จกั พระเยซูคริ สต์เป็ นการส่วนตัวเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดหรื อไม่ ______________________________________
ผูส้ มัครได้สาแดงพระเยซูคริ สต์ในการดาเนินชีวิตในแต่ละวันหรื อไม่ __________________________________________
8. คุณเชื่อหรื อไม่วา่ ผูส้ มัครได้รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้าสู่ งานพันธกิจในเวลานี้ _________ ถ้าใช่ กรุ ณาอธิบาย________
_____________________________________________________________________________________________
9. จากส่ วนล่างนี้ ตามที่ท่านรู ้สึก ท่านเห็นว่าอะไรคือแรงจูงใจที่ทาให้ผสู ้ มัครมีความตั้งใจอยากที่จะเรี ยนโรงเรี ยนของวายแวม
งานรับใช้ของคริ สเตียน

หนีจากสถานการณ์ที่บา้ นที่ไม่น่าพึงพอใจ

มีความปรารถนาที่จะแบ่งปันข่าวประเสริ ฐ

เดินทางท่องเที่ยว

มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่น

การผจญภัย

รับการช่วยเหลือ เสริ มสร้างและการอบรมสร้างสาวก

อื่นๆ

10. กรุ ณาวัดระดับของผูส้ มัครโดยการเขียนเครื่ องหมายขีด ใต้ขอ้ มูลด้านล่างต่อไปนี้
ความพร้ อมด้านสภาพร่ างกาย
ถูกจากัด
ปกติ
สภาพร่ างกายภายนอก
ทนพอสมควร
ปกติ
ความเฉลียวฉลาด
ช้า
ปานกลาง
การทางานเป็ นทีม
รักอิสระ
ปานกลาง
การปรับตัวเข้ากับสังคม
ขี้อาย
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ความยืดหยุ่นทางด้ านอารมณ์
อ่อนไหวมาก
โอนเอียงอยูเ่ สมอ
ความเพียรพยายาม
ขยัน
ปานกลาง

สุขภาพดี
ยอดเยีย่ ม
ตื่นตัว
ชอบร่ วมมือ
เป็ นกันเอง
เข้มแข็ง
ไม่ค่อยเท่าไหร่
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ความเชื่ อถือได้
สม่าเสมอ
ความยืดหยุ่น
เปิ ด
การวางตัว
ร่ าเริ งแจ่มใส
การตรงต่อเวลา
ตรงเวลา
ทางด้านการเงิน
ซื่อสัตย์

ปานกลาง

บางครั้ง

ปานกลาง

เคร่ งเครี ยด

เฉื่อยช้า

อารมณ์ข้ ึนๆลงๆ

ปานกลาง

มาสายบ่อยๆ

ปกติ

ขาดความรับผิดชอบ

11. สิ่ งที่อยูด่ า้ นล่างเป็ นรายการของคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงความเป็ นผูน้ า กรุ ณาให้ระดับตามนี้
(1= อ่อนแอ, 2= กาลังพัฒนา, 3= ปานกลาง, 4= เติบโต, 5= เข้มแข็ง)
________ มีมุมมองในแง่บวก
________ มีความสามรถในการตัดสิ นใจ
________ สามารถรับการวิจารณ์ได้
________ ความสามารถในการจูงใจคนอื่นได้
________ เข้ากับทุกคนได้
________ ความมัน่ คงทางอารมณ์
________ ความมัน่ ใจในตัวเอง
________ ท่าทีวา่ นอนสอนง่าย
________ ทักษะในการสื่ อสาร
________ เคารพการตักเตือนของคนอื่น
________ รู ้จกั วางตัวในสังคม
________ สามารถจัดการกับปัญหาส่ วนตัวได้
12. กรุ ณาอธิบายรายละเอียดลงบนกระดาษอีกแผ่นหนึ่งถ้าหากว่าท่านได้ตอบว่า “ใช่” ในคาถามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
a) มีเหตุการณ์ใดหรื อไม่ที่บ่งชี้ให้เห็นว่าผูส้ มัครไม่เป็ นผูท้ ี่น่าไว้ใจได้ ไม่ซื่อสัตย์ หรื อมีบุคลิกลักษณะนิสยั เป็ นที่น่าสงสัย
____ใช่ ____ไม่
b) เท่าที่ท่านได้ทราบ
ผูส้ มัครเคยถูกจับกุมเนื่ องจากการกระทาผิดขั้นรุ นแรงหรื อไม่ที่นอกเหนื อจากการกระทาผิดเล็กน้อยๆเช่นเรื่ องการผิดกฎจราจร
เท่าที่ท่านได้ทราบมา ผูส้ มัครเคยเกี่ยวข้องกับเรื่ องยาเสพติด ไสยศาสตร์ หรื อ รักร่ วมเพศ หรื อไม่ ____ใช่ ____ไม่
d) ผูส้ มัครได้สูบบุหรี่ หรื อดื่มเครื่ องดื่มมึนเมาในช่วงเวลานี้หรื อไม่ ____ใช่ ____ไม่
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13. เนื่องด้วยจุดประสงค์ของการให้และรับคาปรึ กษา ขอความกรุ ณาขีดถูกหรื อวงกลมในสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับผูส้ มัคร
รู ้สึกอาย/อึดอัดได้
ง่ายๆ
กระวนกระวาย

ขุ่นเคืองและท้อใจ

มีอคติต่อเรื่ องของกลุ่มคนหรื อชนชา
ติ
อารมณ์ข้ ึนๆลงๆ
อวดตัว

ใจไม่สงบหรื อ
เคร่ งเครี ยด
ไม่สามารถจัดการกับ
ความเครี ยดได้
ไม่ยอม
ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น

คิดถึงเฉพาะตัวเองและลาพองตั
ว
ขาดอารมณ์ตลกขบขัน
มีพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ชอบทะเลาะวิวาท
ชอบพูดเกินความจริ ง

มีความกังวลใจอยู่
บ่อยๆ
ไม่สามารถรับมุขตลก
ได้
ขาดความอดทน
ถือตัว
ถอดใจเมื่อเกิดแรง
กดดัน

(ถ้าหากว่าท่านสังเกตเห็นสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดในรายการที่กล่าวเบื้องต้น
หรื อความจากัดบางสิ่ งบางอย่าที่มีความคล้ายคลึงกันในชีวิตของผูส้ มัคร
กรุ ณาแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในกระดาษแผ่นอื่นนอกเหนือจากนี้)
14. ทีมผูน้ าของคริ สตจักรให้การสนับสนุนผูส้ มัครในการตัดสิ นใจของเขาที่จะเข้าร่ วมในโรงเรี ยนหรื อไม่ ____ ใช่ ____ ไม่ใช่
ถ้าไม่ กรุ ณาอธิบาย: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
15. กรุ ณาแสดงความคิดเห็นโดยย่อเกี่ยวกับเบื้องหลังครอบครัวของผูส้ มัคร: ___________________________________
________________________________________________________________________________________________
16. ขอให้ท่านช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผูส้ มัครในส่ วนที่ท่านเห็นว่าน่าจะเป็ นประโยชน์ (ใช้กระดาษอีกแผ่น
หนึ่งได้หากจาเป็ น):
____________________________________________________________________________________________
17. ท่านจะแนะนาและเห็นว่าผูส้ มัครมีความเหมาะสมสาหรับโรงเรี ยนของวายแวมหรื อไม่
____ ไม่เหมาะสม

____ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง

____ ในเวลานี้ผสู ้ มัครยังไม่มีความเหมาะสม

____ มีความเหมาะสมเป็ นอย่างยิง่

____ มีความเหมาะสมดี แต่ว่าข้าพเจ้าเห็นว่ามีขอ้ จากัดบางอย่าง
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**ท่านสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นอื่นๆได้ที่ท่านเห็นว่าเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
เราจะอธิษฐานในการพิจารณาตอบรับใบสมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในเอกสารลับแสดงการรับรองฉบับนี้ถูกต้องตามที่ขา้ พเจ้าสามารถให้ได้อย่างดีที่สุด
ชื่อ_____________________________________________________________________________
ที่อยู่ _________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ _____________________________E-mail_________________________________________________
ลงลายมือชื่อ__________________________________ วันที่ _______________________________
 ใช่ ข้าพเจ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Youth With A Mission
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เอกสารรับรองสุ ขภาพ

YWAM UBON RATCHATHANI

กรุณาส่ งใบสมัครของท่ านกลับมาที่:
561 ซ.วรรณวิทยา ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร: 088-369-0613 Email: encounterdtsubon@gmail.com

ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพ
ชื่อผูส้ มัคร: ______________________________________________________________________________________
การฉี ดวัคซีน
ลิสต์รายการที่อยูด่ า้ นล่างนั้นเป็ นวัคซีนที่เราแนะนาให้ท่านพิจารณาเพื่อรับการฉี ดรักษา
ท่านเองสามารถปรึ กษากับแพทย์ของท่านได้
1. โปลิโอ
2. บาดทะยัก (ภายในระยะเวลาห้าปี )
3. ไทฟอยด์ (ภายในระยะเวลาเจ็ดปี )
4. สมองอักเสบญี่ปุ่น
5. คอตีบ, ไอกรน
6. พิษสุนขั บ้า
7. วัณโรค
8. หัด
9. ตับอักเสบ B + A
โรงเรี ยนที่ท่านสมัครเข้าร่ วม: __________________ วันที่: ___________(เดือน)/___________(ปี )
ชื่อ: __________________________________________ วันเกิด _____/______/______
ที่อยู:่ ___________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์: ________________________________________
บุคคลที่สามารถติดต่อได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน:__________________________________________________________
ที่อยู:่ _______________________________________________________________________________________
ความสัมพันธ์: __________________________ เบอร์โทรศัพท์: __________________________________________
แผนภูมิเกี่ยวกับสุขภาพส่วนตัว
ชื่อผูส้ มัคร: ___________________________________________________________________________________
กรุ ณาตอบคาถามทั้งหมดที่อยูด่ า้ นล่างนี้
ให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อคาตอบที่ท่านตอบว่าใช่ของท่านในส่ วนที่วา่ งด้านหลังหรื อในกระดาษแผ่นอื่น คุณเคยมี หรื อ คุณมี
ตามรายการนี้หรื อไม่
ใช่
ไม่
ใช่
ไม่
โรคผิวหนัง
โรคภูมิแพ้
โรคลมบ้าหูม
โรคเบาหวาน
ปัญหาสายตา
โรคไต
ท้อง / โรคกระเพาะ
ความดันโลหิตสูง
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ปัญหาหู

โรคโลหิตจาง

ปัญหาถุงน้ าดี
การบาดเจ็บที่หวั
มักจะมีอาการเป็ นลม
โรคหอบหื ด
จิต / ประสาทผิดปกติ
วัณโรค
ความหงุดหงิด
โรคอัมพาต
ปัญหาเกี่ยวกับลาไส้
ตับอักเสบ
หายใจลาบาก
โรคท้องร่ วงกาเริ บ
รักษาไส้เลื่อน
โรคลมบ้าหมู
เหนื่อยง่าย
ปัญหาเกี่ยวกับหลัง

ปวดหัวกาเริ บ
กามโรค
เนื้องอก / มะเร็ ง
ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ
โรคไขข้อ / ข้ออักเสบ
กระดูกหัก
การเคลื่อนที่ของข้อต่อ
การผ่าตัด
นอนไม่หลับ
การผ่าตัดไส้ต่ิง
การผ่าตัดต่อมทอลซิน
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ความดันโลหิตต่า
แพ้ยาเพนนิซิลิน
แพ้ยาซัลโฟนาไมด์
แพ้เซรุ่ ม

แพ้อาหาร: (กรุ ณา
เจาะจง)______________________________________________________________________________________
**เฉพาะผูห้ ญิงเท่านั้น:
ประจาเดือนมาไม่ปกติ
คุณกาลังตั้งครรภ์หรื อไม่
มีอาการปวดท้องรุ นแรง
เคยตั้งครรภ์มาก่อน
ประจาเดือนไหลมากเกินไป
คาอธิบายเพิ่มเติมสาหรับ
คาตอบ:______________________________________________________________________________________
กาลังอยูภ่ ายใต้การดูแลของแพทย์ในด้านสุขภาพหรื อไม่ หากใช่กรุ ณา
อธิบาย:______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ถ้าท่านจาเป็ นจะต้องใช้ยาตัวใดเป็ นประจา ให้บอกชื่อของยาและ
เงื่อนไข______________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
ส่วน B:การประเมินผลจากแพทย์ผตู ้ รวจ
ชื่อผูส้ มัคร ____________________________________________ วันที่สมัคร ________/________/____________
ถึงแพทย์ผตู ้ รวจรักษา:
กรุ ณาตรวจสอบข้อมูลในส่วน

A

กรุ ณาตรวจร่ างกายในทุกด้านที่ท่านเห็นว่ามีความจาเป็ นจะต้องได้รับการรักษา

และแจ้งให้เราทราบถึงปัญหาที่ท่านเห็นว่าผูส้ มัครเองจาเป็ นจะต้องได้รับการรักษาด้านสุ ขภาพในขั้นต่อไป

ในบางกรณี อาทิเช่น

โรคเบาหวาน โรคลมบ้าหมู โรคหัวใจ และโรคอ้วน ซึ่งอาจจะมีผลในการพิจารณารับผูส้ มัคร โปรดให้ขอ้ มูลอย่างตรงประเด็น
ข้อตกลงของผูส้ มัคร:
ข้าพเจ้าขอยินยอมที่จะให้แพทย์ตรวจร่ างกายเพื่อเป็ นข้อมูลด้านสุ ขภาพแก่นายจ้าง (วายแวม) ของข้าพเจ้า ข้อมูลที่มี
ความจาเป็ นและเกี่ยวข้องสาหรับสถานการณ์การทางานในอนาคตเท่านั้นที่จาเป็ นจะต้องแจ้ง
ลายมือชื่อ: _________________________________________
ตรวจดีที (ดิบเธเรี ย/บาดทะยัก) ครั้งสุ ดท้ายวันที่:__________________________(จะต้องเป็ นภายใน 5 ปี )
ส่วนสูง: _____________ น้ าหนัก: ________________ น้ าหนักเกิน: _____________________________
Blood Pressure ความดันเลือด: __________ Pulse ชีพจร: _______Blood Type กรุ๊ ปเลือด: ________
ข้อเสนอแนะถึง YWAM
ตามความคิดเห็นของท่าน ผูส้ มัคร/เจ้าหน้าที่ มีความพร้อมทางด้านสุขภาพจิตใจในการเข้าร่ วมกับ YWAM ประเทศ
ไทย หรื อไม่
• ใช่โดยไม่มีขอ้ จากัด _______________________________________________
• ใช่ แต่วา่ มีขอ้ จากัดบางอย่าง/ภายใต้เงื่อนไขตามนี้: ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
• ไม่ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
• มีเงื่อนไขทางด้านสุขภาพใดหรื อไม่ของผูส้ มัคร/เจ้าหน้าที่ ที่ท่านเห็นว่าทางองค์กร YWAM ควรจะรับทราบ:
___________________________________________________________________________________
ชื่อของแพทย์ผตู ้ รวจ:______________________________________สถานที่ __________________________________
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