
Love Wildlife Conservation Grant: Reef Ambassador Program at NHRCP 

 

เรียน ผู้สมคัรทกุทา่น 

กรุณาอ่านจดหมายชีแ้จงนีอ้ย่างละเอียดเพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกบัเง่ือนไขและข้อตกลงทัง้หมดของโครงการ

ก่อนสง่ใบสมคัรของทา่น  

มูลนิธิรักสตัว์ป่า (Love Wildlife Foundation) เปิดรับสมคัรเพื่อคดัเลือกผู้ เข้าร่วมโครงการ Reef Ambassador 

Program (RAP) จ านวน 1 ต าแหนง่ เพื่อฝึกงานด้านการอนรัุกษ์สตัว์ทะเลและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลร่วมกบั New 

Heaven Reef Conservation Program (NHRCP) และ Conservation Diver ณ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี หนึ่งใน

แหล่งด าน า้และแหล่งค้นคว้าส าคญัที่อดุมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของไทย  โดยผู้ เข้าร่วมโครงการจะต้องส าเร็จการอบรม

ฝึกงานหลักสูตรเข้มข้นในด้านต่างๆ เช่น การศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล  แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การฟืน้ฟูระบบปะการัง การวิจยัภาคสนาม และอื่นๆ เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยที่ ทุนจะครอบคลุมปัจจัย

ดังต่อไปนี:้ 

1) ทนุคา่อบรมฝึกงาน  (Internship Program Fee) 50,000 บาท 

2) ทนุคา่ครองชีพตลอดระยะเวลาบนเกาะ (Stipend for Living Assistance on the Island) 30,000 บาท 

 

ส่วนตัวผู้ร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปนีด้้วยตนเอง: 

1) คา่เดินทางไปกลบัจากเกาะเตา่ 

2) วฒุิบตัรรับรองนกัด าน า้ขัน้สงู (Advanced Diver Certification) 

a. ผู้ ร่วมโครงการสามารถสมคัรเรียนด าน า้กบั New Heaven ก่อนเร่ิมโครงการได้ โดยมีคา่ใช้จ่ายดงันี:้ 

i. หลกัสตูร Open Water 9,800 บาท 

ii. หลกัสตูร Advanced 8,500 บาท 

iii. หลกัสตูรควบ Open Water และ Advanced 17,450 บาท 

3) คา่อปุกรณ์ด าน า้ตา่งๆ เช่น หน้ากาก สนอร์คเกิล ฟิน ชดุด าน า้  

4) คา่ใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากคา่ครองชีพ (Stipend) ที่จดัไว้ให้ 

 

คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ: 

• เป็นผู้ ถือสญัชาติไทย 

• สามารถสือ่สารภาษาองักฤษได้ดี (การเรียนการสอนทัง้หมดเป็นภาษาองักฤษ) 

• ส าเร็จการศกึษาขัน้ต ่าปริญญาตรีเป็นต้นไป 

• หากมีพืน้ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

• ยอมรับการฝึกงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน ณ เกาะเตา่ จ.สรุาษฎร์ธานี นบัตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2018 



• ยอมรับการท างานอาสา (Volunteer Internship) กบัมลูนิธิรักสตัว์ป่าหลงัจบโครงการฝึกงาน เป็นระยะเวลา

ขัน้ต ่ า  6 เดือน  โดยจะช่วยเหลือโครงการต่างๆที่ เ ก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทางทะเลของมูลนิ ธิ  เช่น 

ChomWhales, Project Deep Blue, FinFree Thailand และโครงการอืน่ๆ  

o หมายเหตุ: ฝึกงานระยะเวลาขัน้ต ่า 6 เดือน เป็นจ านวนวันอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งตาราง

สามารถปรับได้ตามตารางสว่นตวัของแต่ละบคุคล โดยจะเร่ิมท างานตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2018 ถึง

เดือนมกราคม 2019 โดยประมาณ 

 

ตอนนีท้างมลูนิธิได้เปิดรับสมคัรผู้ เข้าร่วมโครงการแล้ว โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดแูละติดตามได้ที่เว็บไซต์

ของมลูนิธิ: http://lovewildlife.org/projects/grants  

 

Online Application: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf17ymttZk1WS-

7Uc6zmQvQiLwHRemOkcDGSgG_YAezYfnD-A/viewform 

 

เปิดรับใบสมคัรออนไลน์ตัง้แตว่นัท่ี 5 มกราคม 2018 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2018 เวลา 20:00 น. 

 

ค าถามในใบสมคัรออนไลน์ตามที่ลิสท์ไว้ข้างลา่งนีม้ีไว้เพื่อช่วยให้การกรอกใบสมคัรออนไลน์ง่ายขึน้ โดยสามารถร่างและ

ตดัแปะข้อมลูลงไปในใบสมคัรออนไลน์ได้ หรือหากท่านประสบปัญหาไมส่ามารถกรอกใบสมคัรออนไลน์ได้ ท่านสามารถ

ตอบค าถามตามข้างลา่งนีแ้ละสง่แนบอีเมล์มาที ่grants@lovewildlife.org ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://lovewildlife.org/projects/grants
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf17ymttZk1WS-7Uc6zmQvQiLwHRemOkcDGSgG_YAezYfnD-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf17ymttZk1WS-7Uc6zmQvQiLwHRemOkcDGSgG_YAezYfnD-A/viewform
mailto:grants@lovewildlife.org


Application:  

Please fill in the application completely and in English.   

  
Prefix:  Mr. ______ Miss. ______ Ms. ______   

First Name: ___________________________ Last Name: ___________________________  

Nickname: ___________________________  

Email Address: _______________________  Contact Number: _______________________  

  
Thai National Yes ______ No ______  
  
Rate Your English Communication Proficiency: (1 = poor, 3 = average, 5 = excellent)  

Speaking: 1     2     3     4     5  

Reading:  1     2     3     4     5  

Listening:  1     2     3     4     5  
  
What is your diving experience? This internship requires that you SCUBA dive. Please also indicate the level of 

your experience in your CV. Tick all that apply. You will be required to show proof of certification.  

 

o I have never been SCUBA diving 

o Discovery Dive 

o Open Water Certification 

o Advanced Diver Certification 

o I am a Dive Master 

o Other: ________________________ 

o I will be responsible for getting an Advanced Diver Certification before the start of the internship if 

selected.  

  
Submit your Resume/CV with Cover Letter: 

You may also submit any supporting documents to show your qualifications for the program. Certificates, 

Diploma, ID, Test Scores, etc. as one file. You may also get creative in the way you present yourself, video 

presentations are welcome. You can only submit ONE file, not exceeding 1GB, but may provide other documents, 

photos, video as a link in your document.  

  
Short Answers:  

Here is a series of 10 questions. Please write a paragraph for each question. You will be evaluated by the clarity 

and quality of your answer, as well as understanding of the question, NOT the length of your answers.  

  
1. Briefly describe what interests you about the oceans and marine environment? 

2. What are some of the most important things a person can do to protect the ocean? 

3. In your opinion, what is the biggest environmental threat facing our world today? 

4. Briefly describe a time in your life when you had to use leadership and problem solving skills. 

5. What are some of the most important qualities of a good leader? 

6. What environmental issue concerning the ocean are you most passionate about, and how would you 

like to see the issue addressed? 

7. Why are coral reefs important? 

8. When was the first time you visited a coral reef, and what stand out in your memory about that 

experience? 

9. What is your greatest strength which would make you a good intern in our program? 

10. If you were selected as an intern at the New Heaven Reef Conservation Program, what would you like 

to contribute to the program? 


