
Love Wildlife Thailand Conservation Grant: Reef Ambassador Program at NHRCP 

 

Dear Applicant,  

 

Please read the following very carefully BEFORE sending your application to understand the 

commitments and contribution you are required to fulfill if selected for the program. Love Wildlife will 

be selecting two individuals for the Reef Ambassador Program (RAP), a unique internship opportunity 

for you to get involved in marine conservation with a fun team of like-minded people from all over the 

world on the tropical paradise of Koh Tao, Thailand. With our professional partners, New Heaven Reef 

Conservation Program and Conservation Diver, applicants will complete an intensive 3-month training 

in Marine and Coral Reef Ecology, Research, Protection, and Restoration and experience on a variety 

of environmental projects. 

 

The grant includes: 

 Internship program fee (60,000 THB) 

 Stipend for living assistance on the island (30,000 THB). 

 

You will be responsible for: 

 Travel to and from the island  

 Advanced Diver Certification  

o You may get your diver certification with New Heaven before the start of the internship 

 11,000 THB (Open Water) / 10,000 THB (Advanced) 

 20,000 THB (Special discount if Open Water and Advanced taken together) 

 Purchasing your own required equipment 

 dive mask, fins, snorkel, wetsuit / rash guard 

 Any other expenses exceeding the stipend given for living assistance. 

 

Eligibility:  

 Thai National 

 English proficiency - All instruction will be in the English language.  

 Minimum Bachelor’s Degree  

 Science background is not required but is preferred 

 Advanced Dive Certification 

 3-month commitment on Koh Tao  

 3 days per week minimum volunteer internship in Bangkok with Love Wildlife (weekends 

included), for a minimum of 6-months upon completion of training on Koh Tao, working on 

Love Wildlife’s marine programs such as; ChomWhales, Project Deep Blue and FinFree 

Thailand. Or, if interested, participating in our wildlife programs.  

 

The call for applications is NOW OPEN! More Information can be found at the grant webpage! 

http://lovewildlife.org/projects/edu/grants/rap2019/ 

 

An online application can be filled in from 1st June, 2019  

Deadline: 28th June, 2019 

 

In order to help you fill in the online application, we are providing the application questions below to 

make it easier to copy and paste your responses to the online form  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf17ymttZk1WS-

7Uc6zmQvQiLwHRemOkcDGSgG_YAezYfnD-A/viewform  

 

If you are having trouble with the online form, you may complete the attached application and email 

it to grants@lovewildlife.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lovewildlife.org/projects/edu/grants/rap2019/
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


เรียน ผู้สมัครทุกท่าน 

 

กรุณาอ่านจดหมายช้ีแจงนี้อย่างละเอียด เพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับเง่ือนไขและข้อตกลงทั้งหมดของโครงการก่อนส่งใบสมัคร 

ของท่าน มูลนิธิรักสัตว์ป่า (Love Wildlife Foundation) เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ Reef Ambassador 

Program (RAP) จ านวน 2 ต าแหน่ง เพื่อฝึกงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลร่วมกับ New Heaven 

Reef Conservation Program (NHRCP) และ Conservation Diver ณ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

หน่ึงในแหล่งด าน้ าและแหล่งค้นคว้าส าคัญท่ีอุดมสมบูรณ์มากแห่งหน่ึงของไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส าเร็จการอบรมฝึกงาน 

หลักสูตรเข้มข้นในด้านต่างๆ เช่น การศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูระบบ 

ปะการัง การวิจัยภาคสนาม และอื่นๆ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 

 โดยที่ทุนจะครอบคลุมปัจจัยดังต่อไปน้ี: 

 ทุนค่าอบรมฝึกงาน  (Internship Program Fee) 60,000 บาท 

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

 

ส่วนตัวผู้ร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปน้ีด้วยตนเอง: 

 ค่าเดินทางไปกลับจากเกาะเต่า 

 วุฒิบัตรรับรองนักด าน้ าขั้นสูง (Advanced Diver Certification) 

o ผู้ร่วมโครงการสามารถสมัครเรียนด าน้ ากับ New Heaven ก่อนเร่ิมโครงการได้ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้: 

 หลักสูตร Open Water 11,000 บาท 

 หลักสูตร Advanced 10,00 บาท 

 หลักสูตรควบ Open Water และ Advanced 20,000 บาท 

 ค่าอุปกรณ์ด าน้ าต่างๆ เช่น หน้ากาก สนอร์คเกิล ฟิน ชุดด าน้ า  

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าครองชีพ (Stipend) ที่จัดไว้ให้ 

 

คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ: 

 เป็นผู้ถือสัญชาติไทย 

 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (การเรียนการสอนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ) 

 ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าปริญญาตรีเป็นต้นไป 

 หากมีพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 ยอมรับการฝึกงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน ณ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2018 

 ยอมรับการท างานอาสา (Volunteer Internship) กับมูลนิธิรักสัตว์ป่าหลังจบโครงการฝึกงาน เป็นระยะเวลาขั้นต่ า 6 

เดือน โดยจะช่วยเหลือโครงการต่างๆที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทางทะเลของมูลนิธิ เช่น ChomWhales, Project Deep 

Blue, FinFree Thailand และโครงการอื่นๆ โดยฝึกงานระยะเวลาขั้นต่ า 6 เดือน เป็นจ านวนวันอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ 

ซึ่งตารางสามารถปรับได้ตามตารางส่วนตัวของแต่ละบุคคล  

 

ตอนน้ีทางมูลนิธิได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูและติดตามได้ท่ีเว็บไซต์ของมูลนิธิ: 

http://lovewildlife.org/projects/edu/grants/rap2019/ 

 

เปิดรับใบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2019 

 

ค าถามในใบสมัครออนไลน์ตามท่ีลิสท์ไว้ข้างล่างนี้มีไว้เพื่อช่วยให้การกรอกใบสมัครออนไลน์ง่ายขึ้น 

โดยสามารถร่างและตัดแปะข้อมูลลงไปในใบสมัครออนไลน์ได้ หรือหากท่านประสบปัญหาไม่สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ 

ท่านสามารถตอบค าถามตามข้างล่างนี้และส่งแนบอีเมล์มาที่ grants@lovewildlife.org  

 

 

 

http://lovewildlife.org/projects/edu/grants/rap2019/
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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. 

 

 I have never been SCUBA diving 

 Discovery Dive 

 Open Water Certification 

 Advanced Diver Certification 

 I am a Dive Master 

 Other: ________________________ 

 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? 


