
YLP Application Form แบบฟอร์มการรับสมคัรโปรแกรม YLP 
If you can answer the questions in English please do so. You can also use Chinese, Burmese, Thai or your own ethnic 
language. All English levels are welcome to this training. We will provide translation for those who need it. 
ถา้ท่านมีความสามารถในการถามค าถามโดยใชภ้าษาองักฤษจะดีมาก นอกจากนั้นท่านยงัสามมารถใชภ้าษาจีน พม่า ไทย หรือ
ภาษาท่ีเป็นภาษาชาติพนัธืของตวัท่านเอง เรายนิดีตอ้นรับผูท่ี้มีทกัษะภาษาองักฤษทุกระดบัเขา้ร่วมการอบรมในคร้ังน้ี เราจะมีล่าม
แปลภาษาส าหรับท่านท่ีตอ้งการการแปลภาษา 
 
Name:ช่ือ …………… 
Age:อาย:ุ ………….. 
Nationality: สญัชาติ …………… 
Ethnicity/ies: ชาติพนัธุ ์(ไดม้ากกว่าหน่ึง) …………. 
Languages Spoken and Native/First Language: ภาษาไทยพดูและภาษาถ่ิน/ภาษาแม…่………………………………… 
English Level: None/Beginner/Intermediate/Advanced/Fluent (Please select one) ระดบัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ: ไม่
มีเลย/ระดบัเร่ิมตน้/ระดบักลาง/พอใชไ้ด/้ใชไ้ดดี้มาก (กรุณาเลือกมาหน่ึงขอ้) 
Organization/School (if have): องคก์ร/โรงเรียน (ถา้มี):……………….. 
Email address: อีเมลล:์………………….    . 
Telephone Number: หมายเลขโทรศพัท:์…………….. 
Skype ID (If have): โปรแกรมสไกป์ (ถา้มี) :…………….   
Facebook Messenger:เฟซบุ๊ค เมสเซนเจอร์:…………….. 
QQ or Wechat:คิว คิว หรือ วีแช็ต:…………… 
What is the best way to contact you? (e.g. phone, email, Skype, Facebook, Wechatetc):ช่องทางไหนท่ีดีท่ีสุดส าหรับการติดต่อ
กบัท่าน (เช่น โทรศพัท ์อีเมลล ์สไกป์ เฟซบุ๊ค วีแช็ต): 
 
1. Tell us about yourself and your interest in this program. เขียนแนะน าตวัท่านและความสนใจของท่านในโปรแกรมนี ้
 
 
 
 
 
 
 



2. Please describe your community and if there are any issues related with peacebuilding, environment and/or water 
resources? เขียนบรรยายเกีย่วกบัชุมชนของท่าน และเขียนบรรยายมา ถ้าในกรณทีี่ชุมชนของท่านมปีระเด็นที่เกีย่วข้องกบัการ
สร้างสันตภิาพ ส่ิงแวดล้อม และ/หรือทรัพยากรน า้ 
 
 
 
3. Do you have any experience working on issues related with peacebuilding, gender, environment and/or water 
resources? Please describe. ท่านเคยมปีระสบการณ์เกีย่วกบัการท างานในประเด็นที่เกีย่วข้องกบัการสร้างสันตภิาพ เพศสภาวะ 
ส่ิงแวดล้อม และ/หรือทรัพยากรน า้หรือไม่ กรุณาเขียนบรรยาย 
        
 
 
 
4. What do you think about women’s leadership? What are the main issues related with women and leadership in your 
country/community/society? ท่านคดิอย่างไรเกีย่วกบัภาวะความเป็นผู้น าของผู้หญิง? อะไรคอืประเด็นหลกัที่เกีย่วข้องกบั
ผู้หญิงและภาวะการเป็นผู้น าในประเทศ/ชุมชน/สังคมของท่านเอง? 
 
 
 
 
 
5. If you had a chance to do a project/activity in your community related with any of these issues, what are some of your 
ideas for what you would do? ถ้าท่านมโีอกาสในการท าโครงการ/กจิกรรมในชุมชนของท่านที่เกีย่วข้องกบัประเด็นที่กล่าวมา
ข้างต้นนี ้ท่านมแีนวนิดอะไรบ้างหรือท่านจะท าอะไรบ้าง? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extra Questions ค าถามเพิม่เตมิ 
1. Do you have any medical, health or special needs that we should be aware of? ท่านมคีวามต้องการทางแพทย์ สุขภาพ หรือ
การดูแลแบบพเิศษที่เราต้องค านึงถึงหรือไม่? 

Yes/No (Please select one) If yes, what are they? 
มี/ไม่มี (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) ถา้มี, มีอะไรบา้ง? 

 
 
2. Are you able to participate in the full 10 day training? (Arriving on September 2nd, Leaving September 13th)  
ท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมตลอดทั้ง 10 วนัหรือไม่? (เดินทางถึงวนัที่ 2 กนัยายน และเดินกลบัวนัที่ 13 กนัยายน)  

Yes/No (Please select one) 
 ได/้ไม่ได ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 
3. Do you want to join the Pre-Training Intensive Basic English support (for None/Beginner level of English) from 
August 26th-September 1st? This will be an informal program for participants who speak no English or little English and 
would like to practice and learn basic English and stay in our office before the workshop starts.  ท่านต้องการที่จะเข้าร่วม
การเรียนภาษาองักฤษแบบเข้มข้นก่อนการอบรมในระหว่างวนัที่ 26 สิงหาคม - 1 กนัยายนหรือไม่? (ส าหรับผู้ที่ไม่มี
ความสามารถ/เร่ิมต้นการใช้ภาษาองักฤษ) นี่เป็นโปรแกรมที่จดัให้ 

Yes/No (Please select one) 
 เขา้ร่วม/ไม่เขา้ร่วม (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 
4. Are you interested in doing a small activity/follow-up project in your community after the workshop between 
September-December 2015? ท่านสนใจที่จะจดักจิกรรมเลก็ๆ/ โครงกาต่อเนื่องในชุมชนของท่านหลงัจากการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิารในระหว่างเดือนกนัยายน-ธันวาคม 2558 หรือไม่? 

Yes/No (Please select one) 

สนใจ/ไม่สนใจ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 

 

 

 

 

 



Application Process ขั้นตอนการรับสมคัร 
 

 Please submit this form (within email message for applicants with slow internet is fine) with one letter of 
recommendation/support from your organization if you have one by 20th of July to weavingbonds@gmail.com. If 
you cannot access email in your area, you can also send your answers through Facebook message 
to www.facebook.com/WeavingBonds, or give a hard copy of this application to one of our coordinators/network 
members 

 กรุณาส่งแบบฟอร์มรับสมคัรน้ี (ส าหรับผูส้มคัรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีอินเตอร์เน็ตชา้ สามารถเขียนเป็นขอ้ความในอีเมลลไ์ด)้ 
โดยแนบจดหมายแนะน า/หรือจดหมายสนบัสนุนจากองคก์รของท่าน (ถา้มี) ก าหนดส่งวนัท่ี 20 กนัยายน โดยส่งไปยงั 
weavingbonds@gmail.com ถา้ท่านไม่สามารถท่ีจะเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต ท่านสามารถตอบค าถามผา่นขอ้ความทางเฟซบุ๊ค
ไดท่ี้ www.facebook.com/WeavingBonds หรือส่งในรูปแบบใบสมคัรผา่นคนท่ีเป็นผูป้ระสานงาน/สมาชิกในเครือข่าย
ได ้
 

 You can answer the questions in your own language, not only English. 
 ท่านสามารถตอบค าถามเป็นภาษาของท่านได ้เราไม่จ  ากดัเฉพาะภาษาองักฤษ 

 
 We will let you know if you are selected for an interview and will conduct interviews 22nd-31st of July 
 เราจะแจง้ใหท่้านทราบว่าท่านไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รอบสมัภาษณ์และเราจะท าการสมัภาษณ์ผูท่ี้ไดรั้บเลือกในระหว่างวนัที่ 

22-31 กรกฎาคม นี ้
 

 After interviews, final selected applicants will be informed in the first week of August 
 หลงัจากการสมัภาษณ์ ขั้นตอนสุดทา้ยของการคดัเลือกผูส้มคัรจะแจง้ในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 
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