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ใบสมัครโรงเรียนการสร้างสาวก 

แนวทางการสมัครโดยส่งใบสมัครให้ครบทุกส่วน 
ทางโรงเรียนจะพิจารณาใบสมัครของท่านก็ต่อเมื่อเราได้รับใบสมัครที่มีครบทุกส่วนตามที่กำหนดไว้ตามรายการด้านล่าง โดยที่ผู้สมัครจะต้อง
ตอบคำถามให้ครบทุกข้อ หากมีคำถามที่ไม่สอดคล้องกับตัวผู้สมัครเองให้ใส่ N/A ในช่องว่าง ผู้สมัครที่เป็นคู่สามีภรรยาที่จะยื่นใบสมัคร
พร้อมกันนั้นจะต้องกรอกเอกสารแยกกันคนละชุด หากผู้สมัครเป็นเยาวชนที่อายุตํ่ากว่า 18 ปี จะต้องแนบใบยินยอมให้เข้าร่วมการอบ
รมจากผู้ปกครองมาด้วย เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครหรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสมัครโปรดติดต่อและสอบถามจากทาง
โรงเรียนได้ทางอีเมล์หรือเบอร์โทรเจ้าหน้าที่ ขอพระเจ้าอวยพรท่านในการดำเนินการสมัครในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

รายการที่ถือว่าใบสมัครครบถ้วน มีดังนี้ 
แบบฟอร์มใบสมัคร 
กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบทุกส่วน ลงลายมือชื่อ และแนบรูปถ่ายปัจจุบัน แล้วส่งมาที่ YWAM ตามที่อยู่นี้  
ดีทีเอสเชียงใหม่/ฝ่ายลงทะเบียนนักศึกษา ตู้ปณ. 113 มช. จังหวัดเชียงใหม่ 50202 

ค่าธรรมเนียมใบสมัคร  
ค่าธรรมเนียมใบสมัครที่ต้องจ่ายพร้อมกับใบสมัครซึ่งไม่สามารถขอคืนได้ ค่าธรรมเนียมใบสมัครของคนโสดคือ 300 บาท ของคู่สามี
ภรรยา ครอบครัวละ 500 บาท สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวายแวมเชียงใหม่ หรือโอนเข้า paypal หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดย
ตรง 

ประวัติส่วนตัว ให้ตอบคำถาม 7 ข้อต่อไปนี้อย่างตั้งใจและผ่านการอธิษฐานลงในกระดาษแผ่นใหม่แล้วแนบส่งมาพร้อมกัน  โดยคำตอบทั้ง 
7 ข้อควรมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ 
1.    เป็นคริสเตียนมานานเท่าไหร่แล้ว ให้เขียนเล่าประสบการณ์ การรับเชื่อและเหตุการณ์สำคัญฝ่ายวิญญาณ 
2.    อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้า และคุณสมบัติที่คุณเล็งเห็นอยากจะพัฒนาตนเอง 
3.    บรรยายเป้าหมายในฝ่ายวิญญาณและกับพันธกิจที่คุณมี 
4.    เล่าถึงความสัมพันธ์คุณกับคริสตจักร และพันธกิจทั้งภายในและภายนอกคริสตจักร 
5.    เล่าถึงประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ และประสบการณ์ในงานมิชชั่น(งานรับใช้) 
6.    ทำไมคุณจึงอยากเข้าร่วมการอบรมในโรงเรียนสร้างสาวกกับวายแวมเชียงใหม่ 
7.    เล่าถึงความสัมพันธ์คุณกับครอบครัวคุณและความคิดเห็นที่ครอบครัวคุณมีต่อการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ 

แบบฟอร์มสุขภาพ/ใบรับรองแพทย์ 
กรุณากรอกแบบฟอร์มสุขภาพให้สมบูรณ์ครบถ้วน โดยฟอร์ม A นั้นผู้สมัครจะเป็นผู้ตอบประวัติสุขภาพส่วนตัว และเอาแบบฟอร์ม A ที่
กรอกแล้ว แนบไปกับแบบฟอร์ม B เพื่อให้แพทย์ทำการตรวจและรับรองสุขภาพให้กับคุณ 

หนังสือรับรอง 
หนังสือรับรองนี้มีทั้งหมด 3 ชุด เมื่อให้ผู้รับรองกรอกแล้ว จะต้องปิดผนึกเป็นความลับ! 1 ชุด สำหรับศิษยา- ภิบาล 1 ชุด สำหรับ ผู้ว่า
จ้าง/ผู้นำพันธกิจ และ 1 ชุด สำหรับเพื่อนของคุณ กรุณาเขียนชื่อของคุณบนหัวกระดาษ เมื่อศิษยาภิบาล ผู้ว่าจ้าง/ผู้นำ และเพื่อนข
องคุณ กรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วขอให้พวกเขาส่งข้อมูลมาโดยตรง ตามที่อยู่ในแบบฟอร์ม 

ค่าเรียน 
ค่าเรียนดีทีเอสทั้งหมด 85,000 บาท เงินส่วนนี้จะครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคออกประกาศ ค่าวิทยากรและเอกสารประกอกการเรียน 
ค่าที่พักและค่าอาหาร โดยจะต้องจ่ายค่าเรียนส่วนแรก 35,000 บาทเมื่อมาถึงโรงเรียน นักเรียนควรจ่ายค่าเรียนทั้งหมดภายในสัปดาห์ที่ 
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7 ของการอบรม 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าสบู่ แชมพู ผงซักฟอก ของใช้ส่วนตัวทั้งหมด ของฝากและค่าขนมเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของ 
นักเรียนทางโรงเรียนไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ในขณะเดียวกันผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับให้เป็นนักศึกษาแล้วนั้น ควรจัดสรรเงินที่ต้องจ่ายค่า
เรียนกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้เหมาะสม มิฉะนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการที่เห็นควรเพื่อให้นักศึกษาจ่ายค่าเรียนได้ครบ 

โปรดให้แน่ใจว่าผู้สมัครได้กรอกแบบฟอร์มครบถ้วน มีใบสมัครครบทุกๆ ส่วนแล้วก่อนนำส่งให้กับทางโรงเรียน ทีมเจ้าหน้าที่จะพิจารณา
ใบสมัครเมื่อทางโรงเรียนได้รับใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ทุกส่วนตามที่กำหนดไว้เท่านั้น!!! 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โรงเรียนสร้างสาวกวายแวมเชียงใหม่ 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเรียนดีทีเอสที่จะเริ่ม เดือน     ปี    วันที่สมัคร     
ข้าพเจ้าได้แนบค่าลงทะเบียนสมัคร    300 บาท(โสด)   500 บาท(สามี-ภรรยา) 

ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อ:      ชื่อสกุล:     เพศ:   ชาย   หญิง  
ชื่อเล่น     
เบอร์โทร:     
วันเดือนปีเกิด :    อายุ:    ปี 
สถานที่เกิด (จังหวัด , ประเทศ):       Email:       
Line ID:      FaceBook        
ที่อยู่ปัจจุบัน :  
   

ข้อมูลครอบครัว 
สถานภาพ :   โสด    หมั้นแล้ว (วันที่    )    แต่งงานแล้ว (วันที่    ) 

  แยกทาง (วันที่   )    หย่า (วันที่    ) 

  แต่งงานใหม่ (วันที่    )    หม้าย (วันที่     )   
ถ้าแต่งงานกรุณากรอกข้อมูลของคู่สมรส:  ชื่อ:      ชื่อสกุล       
วันเกิด :     สถานที่เกิด :      
วันครบรอบแต่งงาน:     ถ้ามีบุตรมาด้วยกรุณาระบุ: 

ชื่อ:     ชื่อสกุล    ว/ด/ป เกิด :    อายุ:   เพศ:   ชาย   หญิง 
ชื่อ:     ชื่อสกุล    ว/ด/ป เกิด :    อายุ:   เพศ:   ชาย   หญิง 

ชื่อ:     ชื่อสกุล    ว/ด/ป เกิด :    อายุ:   เพศ:   ชาย   หญิง 

ชื่อ:     ชื่อสกุล    ว/ด/ป เกิด :    อายุ:   เพศ:   ชาย   หญิง 

กรณีฉุกเฉินติดต่อ 
1) ชื่อ:     สกุล:     ความสัมพันธ์ :      
ที่อยู่:    
เบอร์โทร :     Email :        
2) ชื่อ:     สกุล:     ความสัมพันธ์ :      
ที่อยู่:    
เบอร์โทร :     Email :        
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ข้อมูลคริสตจักรที่เข้าร่วม 
ชื่อคริสตจักร :       นิกาย:     ระยะเวลาที่ได้เข้าร่วม :     
ชื่อศิษยาภิบาล :       เบอร์โทร:       
ที่อยู่:    
Email:       แฟกซ์:      
พันธกิจ,กลุ่มย่อย,และอื่นๆ:      
ชื่อผู้นำ :       เบอร์โทร:       
ที่อยู่:   

ประสบการณ์กับ YWAM 
คุณเคยร่วมกิจกรรม/ทำพันธกิจกับวายแวมหรือไม่ (อาสาสมัคร, ออกประกาศ, อบรมระยะสั้น, สัมมนาหรืออื่นๆ) 
  ใช่   ไม่ (ถ้าตอบใช่กรุณาตอบ) 
วันที่:    สถานที่:    ชื่อผู้นำ:       
กิจกรรม/หน้าที่ความรับผิดชอบ:     
วันที่:    สถานที่:    ชื่อผู้นำ:       
กิจกรรม/หน้าที่ความรับผิดชอบ:     

ประวัติการศึกษา 

 มัธยมต้น  มัธยมปลาย  การอาชีพ  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  โรงเรียนพระคริสตธรรม 
1. ชื่อสถาบัน:       ตั้งที่:          
วันที่เข้าร่วม:      สาขา:     วุฒิการศึกษา:       
2. ชื่อสถาบัน:       ตั้งที่:          
วันที่เข้าร่วม:      สาขา:     วุฒิการศึกษา:       
3. ชื่อสถาบัน:       ตั้งที่:          
วันที่เข้าร่วม:      สาขา:     วุฒิการศึกษา:       
ไม่จบการศึกษาภาคบังคับแต่การศึกษาสูงสุดคือ :       

ประสบการณ์การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ, ความสามารถ, ความสนใจ, ของประทาน 
1. งานล่าสุด:      วันที่:      
อธิบายลักษณะงาน:    

2. งานล่าสุด:      วันที่:      
อธิบายลักษณะงาน:    
3. งานล่าสุด:      วันที่:      
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อธิบายลักษณะงาน:    
4. งานล่าสุด:      วันที่:      
อธิบายลักษณะงาน:    
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ทักษะ/ความสามารถ(ว่างไว้ในกรณีไม่มีประสบการณ์) กรุณาเติมตัวเลขตามระดับทักษะ/ความสามารถดังนี้ 
1. เล็กน้อย 2. บ้าง 3. พอสมควร 4. เก่ง 5. ชำนาญ 

  ทำอาหาร    ทำขนม    งานเครื่องยนต์    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  ทำความสะอาด   งานไม้    นำนมัสการ    บัญชี 

  ดูแลเด็ก    งานไฟฟ้า    ตกแต่งภูมิทัศน์    งานต้อนรับ 

  ดูแลเครื่องเสียง   ศิลปะ/งานสี   งานเขียน     งานด้าน IT 

  ออกแบบกราฟฟิค   งานประปา     ขับรถ บัส/ บรรทุก   สาธารณสุข 
  การใช้ภาษาอังกฤษ    การเกษตร  

  ความสามารถทางด้านดนตรี/นมัสการ  เครื่องดนตรีที่เล่น    
ความสามารถด้านอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านบน 
   

คุณเคยมีประวัติก่ออาชญากรรมหรือไม่? ถ้าใช่กรุณาอธิบาย: 
   

ข้อมูลการเงิน 
คุณสามารถจ่ายได้กี่เปอร์เซนต์จากค่าเรียนทั้งหมด ?      
คุณวางแผนอย่างไรในการจ่ายค่าเรียนส่วนที่เหลือหากคุณยังมีไม่ครบ ? 
   
คุณมีภาระหนี้สินหรือไม่  กรุณาอธิบาย 
   

ข้าพเจ้ายินดีที่จะเข้าร่วมโรงเรียนอบรมด้วยความสมัครใจ โดยยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิ
บัติของการอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียน รวมทั้งการฝึกฝนวินัยในฝ่ายวิญญาณของโรงเรียน  นับตั้งแต่วันเริ่มต้นจนกระ
ทั่งพิธีจบการอบรมของโรงเรียน ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบทั้งเรื่องค่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตลอดที่ข้าพเจ้ามีส่วนร่วม
กับการอบรมของวายแวม 
ชื่อ:     ชื่อสกุล:       

ลงลายมือชื่อ:      วันที่:      
ลายมือชื่อผู้ปกครองในกรณีที่ผู้สมัครอายุตํ่ากว่า 18 ปี 
ชื่อ:     ชื่อสกุล:      ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร:     

ลงลายมือชื่อ:      วันที่:      
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ยินยอมและอนุญาตให้ใช้ภาพถ่าย 
ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเรื่องสิทธิส่วนบุคคล จึงยินดีอนุญาตให้วายแวมเชียงใหม่ใช้ภาพถ่ายและวีดีโอ กิจกรรมต่างๆ ที่มี
ภาพของข้าพเจ้าในรูปแบบต่างๆ จากกิจกรรมที่ข้าพเจ้าเข้าร่วมระหว่างที่ข้าพเจ้าเข้าอบรมในครั้งนี้ เพื่องานพันธกิจต่อไป 
ชื่อ:     ชื่อสกุล:       

ลงลายมือชื่อ:      วันที่:      

ยินยอมไม่เอาผิดทางกฎหมาย  
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมไม่เอาผิดทางกฎหมายต่อองค์กรวายแวม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ขององค์กร รวมทั้งอาสา
สมัครท่านอื่น ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บ มีความเสียหาย หรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
หรือเพราะความประมาทของข้าพเจ้าเองในช่วงเวลาระหว่างที่ ข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมกับองค์กรวายแวม 
ชื่อ:     ชื่อสกุล:       

ลงลายมือชื่อ:      วันที่:      
ลายมือชื่อผู้ปกครองในกรณีที่ผู้สมัครอายุตํ่ากว่า 18 ปี 
ชื่อ:     ชื่อสกุล:      ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร:     

ลงลายมือชื่อ:      วันที่:      

เอกสารยินยอมรับการรักษา 
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับการรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงกรณีที่ต้องฉีดยาชาหรือการผ่าตัดที่จำเป็น
อย่างยิ่ง เพื่อทำการรักษาตามที่ทางคณะแพทย์หรืออยุรแพทย์เห็นว่าจำเป็นต่อการรักษาชีวิต 
ชื่อ:     ชื่อสกุล:       

ลงลายมือชื่อ:      วันที่:      
ลายมือชื่อผู้ปกครองในกรณีที่ผู้สมัครอายุตํ่ากว่า 18 ปี 
ชื่อ:     ชื่อสกุล:      ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร:     

ลงลายมือชื่อ:      วันที่:      
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวไว้ในใบสมัครนี้สมบูรณ์ถูกต้อง 
ชื่อ:     ชื่อสกุล:       

ลงลายมือชื่อ:       
วันที่:      
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แบบฟอร์มข้อมูลด้านสุขภาพ ส่วนที่1 : ประเมินสุขภาพ 
เรียนผู้สมัคร: เราต้องการที่จะรับรองกับท่านว่าข้อมูลที่ท่านให้กับเราฉบับนี้จะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ และถึง
แม้ว่าสิ่งที่ ท่านตอบในเอกสารฉบับนี้อาจจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจรับท่านเข้าเรียนแต่เราก็ขอแนะนำให้ท่านตอบทุก
คำถามอย่างตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีปัญหาเรื่องสุขภาพอาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจพิจารณา
รับท่าน หลังจากที่ท่านตอบคำถามชุดนี้แล้วกรุณาแนบเอกสารชุดนี้ (ส่วนที่ 1) พร้อมกับ ส่วนที่ 2 เพื่อให้กับแพทย์ที่
จะออกหนังสือรับรองสุขภาพให้ท่านได้กรอกก่อนส่งกลับมายังทางโรงเรียน 
ชื่อผู้สมัคร:      ชื่อสกุล:      วันเดือนปีเกิด:      
สถานที่เกิด:       
กรุณาประเมินสุขภาพตัวท่านเอง:   แข็งแรงดีมาก   สุขภาพดี   พอใช้   ไม่ค่อยแข็งแรง 

ท่านมีประกันสุขภาพหรือไม่?   มี    ไม่มี  ถ้ามี ชื่อบริษัทประกัน:      
เลขกรมธรรม์ #:     เบอร์ประกันที่ติดต่อได้:       
ครอบคลุมด้านใดบ้าง (อย่างย่อ): 
   
กรุณาให้รายละเอียดหากท่านเคยอยู่ภายใต้ หรือกำลัง หรือกำลังจะ รับการรักษา หรือผ่าตัด : 
   
   
   
คุณแพ้อาหารชนิดใดหรือไม่ กรุณาระบุ:            
ขณะนี้ท่านต้องอยู่ภายใต้การดูแลรักษาอยู่หรือไม่ ?   ใช่   ไม่  หากใช่อธิบาย:       

ขณะนี้ท่านต้องรับยาหรือกินยาอยู่หรือไม่ ?   ใช่   ไม่  หากใช่อธิบาย:        

ขณะนี้ท่านต้องแพ้ยาชนิดใดหรือไม่ ?   ใช่   ไม่  หากใช่อธิบาย:        
คุณเคยมีประวัติความไม่มั่นคงทางอารมณ์และจิตใจหรือปัญหาจิตเวชหรือไม่ 

   ใช่   ไม่  หากใช่อธิบาย:        เมื่อไหร่        
ระยะเวลา :    ยังต้องรับยาอยู่?   ใช่   ไม่  หากใช่อธิบาย:        

คุณมีประวัติปัญหาการบริโภคที่ผิดปกติหรือไม่   ใช่   ไม่  หากใช่อธิบาย:        

ปัญหายาเสพติด /สุรา   ใช่   ไม่  หากใช่อธิบาย:          

คุณมีปัญหาสุขภาพ /พิการ ที่ความต้องการได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือไม่ ?  ใช่   ไม่  หากใช่อธิบาย: 
   

ท่านเคยได้รับการตรวจหาเชื้อ HIV/AIDS   ใช่   ไม่  หากใช่ผลคือ:        
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กรุณาตอบคำถามทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างนี้ว่าคุณเคย มี หรือมีอาการหรือโรคเหล่านี้หรือไม่และให้แสดงความคิดเห็น เพิ่ม
เติมกับคำตอบที่ท่านตอบว่าใช่ในส่วนพื้นที่ว่างหรือกระดาษแผ่นอื่น 

ใช่  ไม่     ใช่  ไม่ 
โรคผิวหนัง        

ปัญหาสายตา        

ปัญหาหูและการได้ยิน       

โรคอัมพาต        
ภูมิแพ้         

โลหิตจาง         

หัวใจ         

กระดูกหัก         

ลมบ้าหมู         

ประจำเดือนผิดปกติ        

ปัญหาหลัง        

ความดันโลหิต        

นอนไม่หลับ        

ไส้เลื่อน         

เหนื่อยง่าย        

กระเพาะ         

มะเร็ง         
ปัญหาลำไส้        

บาดเจ็บที่ศรีษะ        

หอบหืด         

วัณโรค         

ตับอักเสบ A/B        

กามโรค         

การผ่าตัด         

ไส้ติ่ง         
ไต         

รายการที่อยู่ด้านล่างนี้คือวัคซีนที่เราแนะนำให้ท่านฉีดหรือเข้ารับวัคซีนกระตุ้นหากเคยได้รับแล้ว ก่อนเข้าร่วมอบรมกับ
วายแวม 
1. โปลิโอ 
2. บาดทะยัก 
3. ไทฟอยด์ 
4. ไข้สมองอักเสบ 
5. คอตีบ ไอกรน 
6. พิษสุนัขบ้า 
7. หัด 
8. ไวรัสตับอักเสบ A และ B  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แบบฟอร์มข้อมูลด้านสุขภาพ ส่วนที่2 : การประเมินโดยแพทย์ผู้ตรวจ 
ชื่อผู้รับการตรวจ: ชื่อผู้สมัคร:     ชื่อสกุล:      วันที่รับการตรวจ:     

เรียนแพทย์ผู้ตรวจ 
เนื่องจากผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพนี้ได้สมัครเข้าร่วมอบรมกับทางองค์กรวายแวม ซึ่งการอบรมนี้เเป็นการอบ 

รมที่ผู้เข้าร่วมต้องพักอาศัยอยู่ร่วมกันในหอพักกับผู้อื่นและยังมีภาคสนามที่เราต้องออกไปทำงานในชุมชนอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ เราจึงมีความจำเป็นที่จะให้ผู้สมัครได้รับการตรวจรักษาเพื่อความพร้อมของผู้สมัครและหาแนวทางปกป้องผู้
อื่น และตนเองจากโรคติดต่อ 

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงใคร่ขอรบกวนให้ท่านตรวจสุขภาพและทำการประเมินสุขภาพรวมทั้งชี้แนวการรักษา 
หากจำเป็น พร้อมรบกวนแจ้งข้อมูลแก่ทางโรงเรียนด้วย โดยใช้เอกสารส่วนที่หนึ่งที่ผู้สมัครได้กรอกแล้วเป็นแนวทาง 
หรือตรวจเพิ่มเติมในบางส่วนที่ท่านเห็นสมควรนอกเหนือจากเอกสารส่วนที่ 2 นี้ ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ผลการตรวจ 
ส่วนสูง    ซม. นํ้าหนักี    กก. ความดันโลหิต /  
นํ้าหนักมากกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ ์    ความดัน   ปกติ   สูง   ตํ่า 
ชีพจร    ผลการเต้นของหัวใจ     
ผู้สมัครมีอาการหรือเป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 

  ใช่   ไม่   ใช่   ไม่

โรคผิวหนัง บาดเจ็บที่ศรีษะ

ปัญหาสายตา หอบหืด

ปัญหาหู และการได้ยิน วัณโรค

โรคอัมพาต ตับอักเสบ A / B

ภูมิแพ้ ไต

โลหิตจาง กามโรค

หัวใจ การผ่าตัด

กระดูกหัก ไส้ติ่ง

ลมบ้าหมู ไส้เลื่อน

ประจำเดือนผิดปกติ เหนื่อยง่าย
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ข้อเสนอแนะ ในการรับรักษาหรือตรวจเพิ่มเติม : 
   

ท่านคิดว่าสุขภาพของผู้สมัครแข็งแรงพอที่จะสามารถเดินได้ไกลถึง 10 กม. หรือไม่?    ได้    ไม่ได้ อธิบาย: 
   

ความคิดเห็นของแพทย์ :   รับเข้าร่วมอบรมได้อย่างไม่มีเงื่อนไข    ไม่แข็งแรงพอ 

     ควรอยู่ภายในสถานที่ที่การดูแลของแพทย์เข้าถึง   รับเข้าร่วมอบรมได้ด้วยเงื่อนไข (ระบุ) 
   

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 
 
 

ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ:       
สถานที่ตั้ง:   

เบอร์ติดต่อ:       

ลงชื่อ:        
วันที่.     

ปัญหาหลัง กระเพาะ

ความดันโลหิต มะเร็ง

นอนไม่หลับ ปัญหาลำไส้

หายใจขัด
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หนังสือรับรอง (ปิดผนึก) ส่วนที่1: ศิษยาภิบาล 
สำหรับผู้สมัคร: กรุณากรอกข้อมูลของคุณ เตรียมซองจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่าง ติดแสตมป์สำหรับผู้ที่จะกรอก 
ข้อมูลให้คุณ  
ชื่อ:     ชื่อสกุล:      
ที่อยู่:   
เบอร์โทร:    Email:     หลักสูตร:    วันที่เรียน:     
ข้าพเจ้า ซึ่งมีชื่อปรากฎข้างบนนี้ขอสละสิทธิ์ในการเก็บสำเนาหรืออ่านข้อมูลที่ผู้รับรองกรอกให้ 
ลายมือชื่อผู้สมัคร:     วันที่:      

เรียนศิษยาภิบาลคริสตจักร 
เนื่องจากผู้สมัครที่ลงชื่อส่วนบนของใบรับรองนี้วางใจให้ท่านเป็นผู้รับรองเพื่อสมัครเข้ามาร่วมอบรมกับ

โรงเรียนสร้างสาวกของวายแวมเชียงใหม่ ข้อมูลที่ท่านให้จะเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนในการพิจารณาผู้สมัคร
ไปพร้อมๆ กับการอธิษฐานของทีมเจ้าหน้าที่ ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านให้กรอกข้อมูลอย่างถี่ถ้วน 
และขอความร่วมมือให้ท่านส่งเอกสารฉบับนี้กลับมาให้ทางสำนักงานภายใน 7 วัน เพื่อให้กระบวนการพิจารณาการ
สมัครเป็นไปอย่างราบรื่น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
กรุณาขีดถูกหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าตรงกับลักษณะของผู้สมัคร และแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เห็นว่าจำเป็นต่อการพิจารณา 
1. ท่านรู้จักกับผู้สมัครเป็นเวลานานเท่าใดแล้ว      
2. ท่านรู้จักกับผู้สมัครดีแค่ไหน   ดีมาก   ดี    พอสมควร 
3. กรุณากากบาทหรือขีดถูกหน้าช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับผู้สมัครตามที่ท่านได้สังเกต 

ดีเยี่ยม  ดี  ปานกลาง พอใช้  แย่ 

ความกระตือรือร้น                

การประกาศ                 

การทำงานกับเด็ก                
การนมัสการ                 

การหนุนใจ                 

หัวใจในการรับใช้                 

การเป็นผู้สอน                 
การใส่ใจต่อผู้อื่น                 

ระเบียบวิยในตัวเอง                

ความสามารถในการเป็นผู้ตาม               

ความเป็นผู้นำ                 
วิจารณญาณ / การตัดสินใจ               
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การให้คำปรึกษา                 

การอธิษฐาน                 

บุคลิกภาพ / การวางตัว                
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
   

   

4. กรุณากากบาทหรือขีดถูกเพื่อประเมินในด้านต่อไปนี้ตามที่ท่านสังเกตเห็นในผู้สมัคร 
ความพร้อมทางความคิดจิตใจ    เข้าใจสถานการณ์ง่าย    ปานกลาง   ช้า 

ความพร้อมทางร่างกาย    แข็งแรง     ปานกลาง   ไม่แข็งแรง 

ความมั่นคงทางอารมณ์    ควบคุมตัวเองได้ดี    ปานกลาง   ควบคุมตัวเองไม่อยู่ 

การปรับตัวเข้าสังคม    เข้ากับคนได้ง่าย    ปานกลาง   เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ 

ความขยันหมั่นเพียร     ทำงานหนัก     ปานกลาง   ไม่สมํ่าเสมอ 

ความน่าเชื่อถือ     มีความรับผิดชอบสูง    ปานกลาง   ไม่มีความรับผิดชอบ 

การให้ความร่วมมือ     ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี    ปานกลาง   เลี่ยงการเข้ากลุ่ม 

ความหยืดหยุ่น     เปิดกว้างต่อการปรับเปลี่ยน   ปานกลาง   ไม่รับการเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะความเป็นคริสเตียน    วางตัวได้ดี     ปานกลาง   ไม่มั่นคง 

ทัศนคติ ทางบวก     ร่าเริงแจ่มใส     เรื่อยๆ เฉยๆ   ติดลบ 

การตรงต่อเวลา     ตรงเวลา     ปานกลาง   สายเสมอ 

ความรับผิดชอบทางการเงิน    รับผิดชอบสูง    ปานกลาง   ไม่มีความรับผิดชอบ 

ความมั่นใจในตัวเอง     สูง     ปานกลาง   น้อยมาก 

ตอบสนองต่อการตักเตือน    ดีมาก     ปานกลาง   เตือนไม่ได้ 

ทักษะในการสื่อสาร     เยี่ยมยอด     ปานกลาง   แย่มาก 

การจัดการปัญหาส่วนตัว    ยอมรับและแก้ไขดีเยี่ยม   ปานกลาง   ไม่ชอบแก้ปัญหา 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม : 
   

5. ผู้สมัครมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดบ้างในพันธกิจหรืองานของคริสตจักร : 
   

6. ผู้สมัครมีมาตรฐานในด้านศิลธรรมดีหรือไม่?   ใช่.   ไม่ 
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7. ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีอคติต่อชาติพันธุ์ เหยียดสีผิว ต่อต้านคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ เชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งหรือไม่? 
  ใช่   ไม่  กรุณาอธิบาย   

8. ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่าผู้สมัครได้ใช้ชีวิตเพื่องานของพระเจ้าหรือไม่? 

  ใช่กระตือรือร้นเพื่องานรับใช้    ปานกลาง    เรื่อยๆเป็นคริสเตียนทั่วไป 
อธิบายเพิ่มเติม   
9. ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่าความเชื่อในฝ่ายวิญญาณของผู้สมัครอยู่ในระดับไหน 

  เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ   กำลังเรียนรู้และเติบโต   ยังอ่อนไหวทางอารมณ์มาก 

  รู้จักพระเจ้าอย่างผิวเผิน 
อธิบายเพิ่มเติม   
10. โดยรวมแล้วท่านเห็นว่าผู้สมัครมีจุดแข็ง หรือความสามารถด้านใดเป็นพิเศษ? 
   

11. กรุณาแสดงความคิดเห็นถึงพื้นฐานครอบครัวของผู้สมัคร : 
   

   

12. ท่านคิดว่าอะไรคือเจตนารมณ์/ แรงจูงใจในการสมัครเข้าร่วมอบรมกับวายแวมครั้งนี้ของผู้สมัคร? 

   อยากผจญภัย/ออกเดินทาง     ปราถนาที่จะมีส่วนช่วยผู้อื่น  

   ปราถนาที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณ      หลบหนีบางสิ่ง  

   งานรับใช้คริสเตียน        ปราถนาที่จะประกาศข่าวประเสริฐ  

   รับการเยียวยาภายใน/การรับคำปรึกษา 
13. ท่านคิดว่ามีด้านใดที่ทางวายแวมจะสามารถช่วยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้สมัครได้บ้าง? 
   

14. ท่านคิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัครที่คิดว่าเราควรรับรู้หรือตระหนักถึง? ( เช่น สุขภาพ สุขภาพจิต การติดยา สุรา 
ปัญหา เรื่องทางเพศ หรือด้านอื่นที่ท่านคิดว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของผู้สมัครที่ทางโรงเรียนควรรับรู้เพื่อที่จะสามารถรับใช้ผู้สมัครได้ดี ขึ้น ) 
   

15. มีเหตุการณ์ใดหรือไม่ที่บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้สมัครไม่เป็นผู้ที่น่าไว้ใจ ไม่ซื่อสัตย์ หรือมีบุคลิคภาพลักษณะที่น่าสงสัย 
   

16. ขอให้ท่านช่วยให้คำแนะนำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งทางโรงเรียนและผู้
สมัคร ท่านเห็นว่าเราควรจะรับผู้สมัครท่านนี้เข้าร่วมในการอบรมในโรงเรียนสร้างสาวกที่เชียงใหม่หรือไม่  (หลักสูตร 5 
เดือนครึ่ง) 

  ควรรับ    ควรรับภายใต้เงื่อนไข (กรุณาอธิบาย).   ไม่ควรรับ (กรุณาอธิบาย)    
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ข้าพเจ้าได้รู้จักกับผู้สมัคร ชื่อ:     ชื่อสกุล:      เป็นระยะเวลา:    ปี 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
ชื่อ:     ชื่อสกุล:       
คริสตจักร:     ตำแหน่ง / ความสัมพันธ์:        
ที่อยู่คริสตจักร:   
เบอร์โทร:     Email:       

ลายมือชื่อ:       
วันที่      
กรุณาส่งใบรับรองฉนับนี้กลับไปยังที่อยู่ตามนี้ 
YWAM เชียงใหม่ ตู้ไปรษณีย์ 113 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50202 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หนังสือรับรอง (ปิดผนึก) ส่วนที่2: ผู้ว่าจ้าง/อาจารย์/ผู้นำ 
สำหรับผู้สมัคร: กรุณากรอกข้อมูลของคุณ เตรียมซองจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่าง ติดแสตมป์สำหรับผู้ที่จะกรอก 
ข้อมูลให้คุณ  
ชื่อ:     ชื่อสกุล:      
ที่อยู่:   
เบอร์โทร:    Email:     หลักสูตร:    วันที่เรียน:     
ข้าพเจ้า ซึ่งมีชื่อปรากฎข้างบนนี้ขอสละสิทธิ์ในการเก็บสำเนาหรืออ่านข้อมูลที่ผู้รับรองกรอกให้ 
ลายมือชื่อผู้สมัคร:     วันที่:      

เนื่องจากผู้สมัครที่ลงชื่อส่วนบนของใบรับรองนี้วางใจให้ท่านเป็นผู้รับรองเพื่อสมัครเข้ามาร่วมอบรมกับ
โรงเรียนสร้างสาวกของวายแวมเชียงใหม่ ข้อมูลที่ท่านให้จะเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนในการพิจารณาผู้สมัคร
ไปพร้อมๆ กับการอธิษฐานของทีมเจ้าหน้าที่ ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านให้กรอกข้อมูลอย่างถี่ถ้วน 
และขอความร่วมมือให้ท่านส่งเอกสารฉบับนี้กลับมาให้ทางสำนักงานภายใน 7 วัน เพื่อให้กระบวนการพิจารณาการ
สมัครเป็นไปอย่างราบรื่น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
กรุณาขีดถูกหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าตรงกับลักษณะของผู้สมัคร และแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เห็นว่าจำเป็นต่อการพิจารณา 
1. ท่านรู้จักกับผู้สมัครเป็นเวลานานเท่าใดแล้ว      
2. ท่านรู้จักกับผู้สมัครดีแค่ไหน   ดีมาก   ดี    พอสมควร 
3. กรุณากากบาทหรือขีดถูกหน้าช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับผู้สมัครตามที่ท่านได้สังเกต 

ดีเยี่ยม  ดี  ปานกลาง พอใช้  แย่ 

ความกระตือรือร้น                

การประกาศ                 

การทำงานกับเด็ก                
การนมัสการ                 

การหนุนใจ                 

หัวใจในการรับใช้                 

การเป็นผู้สอน                 
การใส่ใจต่อผู้อื่น                 

ระเบียบวิยในตัวเอง                

ความสามารถในการเป็นผู้ตาม               

ความเป็นผู้นำ                 
วิจารณญาณ / การตัดสินใจ               

การให้คำปรึกษา                 
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การอธิษฐาน                 

บุคลิกภาพ / การวางตัว                
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
   

   

4. กรุณากากบาทหรือขีดถูกเพื่อประเมินในด้านต่อไปนี้ตามที่ท่านสังเกตเห็นในผู้สมัคร 
ความพร้อมทางความคิดจิตใจ    เข้าใจสถานการณ์ง่าย    ปานกลาง   ช้า 

ความพร้อมทางร่างกาย    แข็งแรง     ปานกลาง   ไม่แข็งแรง 

ความมั่นคงทางอารมณ์    ควบคุมตัวเองได้ดี    ปานกลาง   ควบคุมตัวเองไม่อยู่ 

การปรับตัวเข้าสังคม    เข้ากับคนได้ง่าย    ปานกลาง   เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ 

ความขยันหมั่นเพียร     ทำงานหนัก     ปานกลาง   ไม่สมํ่าเสมอ 

ความน่าเชื่อถือ     มีความรับผิดชอบสูง    ปานกลาง   ไม่มีความรับผิดชอบ 

การให้ความร่วมมือ     ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี    ปานกลาง   เลี่ยงการเข้ากลุ่ม 

ความหยืดหยุ่น     เปิดกว้างต่อการปรับเปลี่ยน   ปานกลาง   ไม่รับการเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะความเป็นคริสเตียน    วางตัวได้ดี     ปานกลาง   ไม่มั่นคง 

ทัศนคติ ทางบวก     ร่าเริงแจ่มใส     เรื่อยๆ เฉยๆ   ติดลบ 

การตรงต่อเวลา     ตรงเวลา     ปานกลาง   สายเสมอ 

ความรับผิดชอบทางการเงิน    รับผิดชอบสูง    ปานกลาง   ไม่มีความรับผิดชอบ 

ความมั่นใจในตัวเอง     สูง     ปานกลาง   น้อยมาก 

ตอบสนองต่อการตักเตือน    ดีมาก     ปานกลาง   เตือนไม่ได้ 

ทักษะในการสื่อสาร     เยี่ยมยอด     ปานกลาง   แย่มาก 

การจัดการปัญหาส่วนตัว    ยอมรับและแก้ไขดีเยี่ยม   ปานกลาง   ไม่ชอบแก้ปัญหา 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม : 
   

5. ผู้สมัครมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดบ้างในพันธกิจหรืองานของคริสตจักร : 
   

6. ผู้สมัครมีมาตรฐานในด้านศิลธรรมดีหรือไม่?   ใช่   ไม่ 
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7. ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีอคติต่อชาติพันธุ์ เหยียดสีผิว ต่อต้านคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ เชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งหรือไม่? 
  ใช่   ไม่  กรุณาอธิบาย   

8. ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่าผู้สมัครได้ใช้ชีวิตเพื่องานของพระเจ้าหรือไม่? 

  ใช่กระตือรือร้นเพื่องานรับใช้    ปานกลาง    เรื่อยๆเป็นคริสเตียนทั่วไป 
อธิบายเพิ่มเติม   
9. ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่าความเชื่อในฝ่ายวิญญาณของผู้สมัครอยู่ในระดับไหน 

  เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ   กำลังเรียนรู้และเติบโต   ยังอ่อนไหวทางอารมณ์มาก 

  รู้จักพระเจ้าอย่างผิวเผิน 
อธิบายเพิ่มเติม   
10. โดยรวมแล้วท่านเห็นว่าผู้สมัครมีจุดแข็ง หรือความสามารถด้านใดเป็นพิเศษ? 
   

11. กรุณาแสดงความคิดเห็นถึงพื้นฐานครอบครัวของผู้สมัคร : 
   

   

12. ท่านคิดว่าอะไรคือเจตนารมณ์/ แรงจูงใจในการสมัครเข้าร่วมอบรมกับวายแวมครั้งนี้ของผู้สมัคร? 

   อยากผจญภัย/ออกเดินทาง     ปราถนาที่จะมีส่วนช่วยผู้อื่น  

   ปราถนาที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณ      หลบหนีบางสิ่ง  

   งานรับใช้คริสเตียน        ปราถนาที่จะประกาศข่าวประเสริฐ  

   รับการเยียวยาภายใน/การรับคำปรึกษา 
13. ท่านคิดว่ามีด้านใดที่ทางวายแวมจะสามารถช่วยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้สมัครได้บ้าง? 
   

14. ท่านคิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัครที่คิดว่าเราควรรับรู้หรือตระหนักถึง? ( เช่น สุขภาพ สุขภาพจิต การติดยา สุรา 
ปัญหา เรื่องทางเพศ หรือด้านอื่นที่ท่านคิดว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของผู้สมัครที่ทางโรงเรียนควรรับรู้เพื่อที่จะสามารถรับใช้ผู้สมัครได้ดี ขึ้น ) 
   

15. มีเหตุการณ์ใดหรือไม่ที่บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้สมัครไม่เป็นผู้ที่น่าไว้ใจ ไม่ซื่อสัตย์ หรือมีบุคลิคภาพลักษณะที่น่าสงสัย 
   

16. ขอให้ท่านช่วยให้คำแนะนำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งทางโรงเรียนและผู้
สมัคร ท่านเห็นว่าเราควรจะรับผู้สมัครท่านนี้เข้าร่วมในการอบรมในโรงเรียนสร้างสาวกที่เชียงใหม่หรือไม่  (หลักสูตร 5 
เดือนครึ่ง) 

  ควรรับ    ควรรับภายใต้เงื่อนไข (กรุณาอธิบาย).   ไม่ควรรับ (กรุณาอธิบาย)    
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ข้าพเจ้าได้รู้จักกับผู้สมัคร ชื่อ:     ชื่อสกุล:      เป็นระยะเวลา:    ปี 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
ชื่อ:     ชื่อสกุล:       
คริสตจักร/พันธกิจ/บริษัท:     ตำแหน่ง / ความสัมพันธ์:        
ที่อยู่:   
เบอร์โทร:     Email:       

ลายมือชื่อ:       
วันที่      
กรุณาส่งใบรับรองฉนับนี้กลับไปยังที่อยู่ตามนี้ 
YWAM เชียงใหม่ ตู้ไปรษณีย์ 113 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50202 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หนังสือรับรอง (ปิดผนึก) ส่วนที่3: เพื่อน 
สำหรับผู้สมัคร: กรุณากรอกข้อมูลของคุณ เตรียมซองจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่าง ติดแสตมป์สำหรับผู้ที่จะกรอก 
ข้อมูลให้คุณ  
ชื่อ:     ชื่อสกุล:      
ที่อยู่:   
เบอร์โทร:    Email:     หลักสูตร:    วันที่เรียน:     
ข้าพเจ้า ซึ่งมีชื่อปรากฎข้างบนนี้ขอสละสิทธิ์ในการเก็บสำเนาหรืออ่านข้อมูลที่ผู้รับรองกรอกให้ 
ลายมือชื่อผู้สมัคร:     วันที่:      

เนื่องจากผู้สมัครที่ลงชื่อส่วนบนของใบรับรองนี้วางใจให้ท่านเป็นผู้รับรองเพื่อสมัครเข้ามาร่วมอบรมกับ
โรงเรียนสร้างสาวกของวายแวมเชียงใหม่ ข้อมูลที่ท่านให้จะเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนในการพิจารณาผู้สมัคร
ไปพร้อมๆ กับการอธิษฐานของทีมเจ้าหน้าที่ ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านให้กรอกข้อมูลอย่างถี่ถ้วน 
และขอความร่วมมือให้ท่านส่งเอกสารฉบับนี้กลับมาให้ทางสำนักงานภายใน 7 วัน เพื่อให้กระบวนการพิจารณาการ
สมัครเป็นไปอย่างราบรื่น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
กรุณาขีดถูกหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าตรงกับลักษณะของผู้สมัคร และแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เห็นว่าจำเป็นต่อการพิจารณา 
1. ท่านรู้จักกับผู้สมัครเป็นเวลานานเท่าใดแล้ว      
2. ท่านรู้จักกับผู้สมัครดีแค่ไหน   ดีมาก   ดี    พอสมควร 
3. กรุณากากบาทหรือขีดถูกหน้าช่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับผู้สมัครตามที่ท่านได้สังเกต 

ดีเยี่ยม  ดี  ปานกลาง พอใช้  แย่ 

ความกระตือรือร้น                

การประกาศ                 

การทำงานกับเด็ก                
การนมัสการ                 

การหนุนใจ                 

หัวใจในการรับใช้                 

การเป็นผู้สอน                 
การใส่ใจต่อผู้อื่น                 

ระเบียบวิยในตัวเอง                

ความสามารถในการเป็นผู้ตาม               

ความเป็นผู้นำ                 
วิจารณญาณ / การตัดสินใจ               

การให้คำปรึกษา                 
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การอธิษฐาน                 

บุคลิกภาพ / การวางตัว                

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
   

   

4. กรุณากากบาทหรือขีดถูกเพื่อประเมินในด้านต่อไปนี้ตามที่ท่านสังเกตเห็นในผู้สมัคร 
ความพร้อมทางความคิดจิตใจ    เข้าใจสถานการณ์ง่าย    ปานกลาง   ช้า 

ความพร้อมทางร่างกาย    แข็งแรง     ปานกลาง   ไม่แข็งแรง 

ความมั่นคงทางอารมณ์    ควบคุมตัวเองได้ดี    ปานกลาง   ควบคุมตัวเองไม่อยู่ 

การปรับตัวเข้าสังคม    เข้ากับคนได้ง่าย    ปานกลาง   เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ 

ความขยันหมั่นเพียร     ทำงานหนัก     ปานกลาง   ไม่สมํ่าเสมอ 

ความน่าเชื่อถือ     มีความรับผิดชอบสูง    ปานกลาง   ไม่มีความรับผิดชอบ 

การให้ความร่วมมือ     ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี    ปานกลาง   เลี่ยงการเข้ากลุ่ม 

ความหยืดหยุ่น     เปิดกว้างต่อการปรับเปลี่ยน   ปานกลาง   ไม่รับการเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะความเป็นคริสเตียน    วางตัวได้ดี     ปานกลาง   ไม่มั่นคง 

ทัศนคติ ทางบวก     ร่าเริงแจ่มใส     เรื่อยๆ เฉยๆ   ติดลบ 

การตรงต่อเวลา     ตรงเวลา     ปานกลาง   สายเสมอ 

ความรับผิดชอบทางการเงิน    รับผิดชอบสูง    ปานกลาง   ไม่มีความรับผิดชอบ 

ความมั่นใจในตัวเอง     สูง     ปานกลาง   น้อยมาก 

ตอบสนองต่อการตักเตือน    ดีมาก     ปานกลาง   เตือนไม่ได้ 

ทักษะในการสื่อสาร     เยี่ยมยอด     ปานกลาง   แย่มาก 

การจัดการปัญหาส่วนตัว    ยอมรับและแก้ไขดีเยี่ยม   ปานกลาง   ไม่ชอบแก้ปัญหา 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม : 
   

5. ผู้สมัครมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดบ้างในพันธกิจหรืองานของคริสตจักร : 
   

6. ผู้สมัครมีมาตรฐานในด้านศิลธรรมดีหรือไม่?   ใช่   ไม่ 
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7. ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีอคติต่อชาติพันธุ์ เหยียดสีผิว ต่อต้านคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ เชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งหรือไม่? 
  ใช่   ไม่  กรุณาอธิบาย   

8. ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่าผู้สมัครได้ใช้ชีวิตเพื่องานของพระเจ้าหรือไม่? 

  ใช่กระตือรือร้นเพื่องานรับใช้    ปานกลาง    เรื่อยๆเป็นคริสเตียนทั่วไป 
อธิบายเพิ่มเติม   
9. ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่าความเชื่อในฝ่ายวิญญาณของผู้สมัครอยู่ในระดับไหน 

  เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ   กำลังเรียนรู้และเติบโต   ยังอ่อนไหวทางอารมณ์มาก 

  รู้จักพระเจ้าอย่างผิวเผิน 
อธิบายเพิ่มเติม   
10. โดยรวมแล้วท่านเห็นว่าผู้สมัครมีจุดแข็ง หรือความสามารถด้านใดเป็นพิเศษ? 
   

11. กรุณาแสดงความคิดเห็นถึงพื้นฐานครอบครัวของผู้สมัคร : 
   

   

12. ท่านคิดว่าอะไรคือเจตนารมณ์/ แรงจูงใจในการสมัครเข้าร่วมอบรมกับวายแวมครั้งนี้ของผู้สมัคร? 

   อยากผจญภัย/ออกเดินทาง     ปราถนาที่จะมีส่วนช่วยผู้อื่น  

   ปราถนาที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณ      หลบหนีบางสิ่ง  

   งานรับใช้คริสเตียน        ปราถนาที่จะประกาศข่าวประเสริฐ  

   รับการเยียวยาภายใน/การรับคำปรึกษา 
13. ท่านคิดว่ามีด้านใดที่ทางวายแวมจะสามารถช่วยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้สมัครได้บ้าง? 
   

14. ท่านคิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัครที่คิดว่าเราควรรับรู้หรือตระหนักถึง? ( เช่น สุขภาพ สุขภาพจิต การติดยา สุรา 
ปัญหา เรื่องทางเพศ หรือด้านอื่นที่ท่านคิดว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของผู้สมัครที่ทางโรงเรียนควรรับรู้เพื่อที่จะสามารถรับใช้ผู้สมัครได้ดี ขึ้น ) 
   

15. มีเหตุการณ์ใดหรือไม่ที่บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้สมัครไม่เป็นผู้ที่น่าไว้ใจ ไม่ซื่อสัตย์ หรือมีบุคลิคภาพลักษณะที่น่าสงสัย 
   

16. ขอให้ท่านช่วยให้คำแนะนำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งทางโรงเรียนและผู้
สมัคร ท่านเห็นว่าเราควรจะรับผู้สมัครท่านนี้เข้าร่วมในการอบรมในโรงเรียนสร้างสาวกที่เชียงใหม่หรือไม่  (หลักสูตร 5 
เดือนครึ่ง) 

  ควรรับ    ควรรับภายใต้เงื่อนไข (กรุณาอธิบาย).   ไม่ควรรับ (กรุณาอธิบาย)    
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ข้าพเจ้าได้รู้จักกับผู้สมัคร ชื่อ:     ชื่อสกุล:      เป็นระยะเวลา:    ปี 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
ชื่อ:     ชื่อสกุล:       
ที่อยู่:   
เบอร์โทร:     Email:       

ลายมือชื่อ:       
วันที่      
กรุณาส่งใบรับรองฉนับนี้กลับไปยังที่อยู่ตามนี้ 
YWAM เชียงใหม่ ตู้ไปรษณีย์ 113 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50202


