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Leden  van de Landencommissie Thailand Pongsak en Jan, onze contact-leraar en de beide Talenten  

die vanaf 1 augustus 2016 in ons project zullen worden opgenomen. 

   

 

 

   Praison Rudeewasan   

Praison heeft zijn studie voor een Bachelor Degree in Automotive Technology met 

succes afgesloten.  Hij ontving zijn diploma op 30 maart j.l.  Blijkens zijn cijferlijst 

behaalde hij gedurende deze tweejarige studie een gemiddeld cijfer van 3,84 (maximum 

is 4,00).  Gedurende het laatste deel van deze opleiding liep hij stage bij een grote 

vestiging van Toyota, hier in Chiang Mai.   Dit bedrijf heeft hem nu in vaste dienst 

genomen.  Hij ontvangt een prima salaris.  En daarmee wordt zijn droom om ooit voor 

zijn oude alleenstaande moeder te kunnen zorgen werkelijkheid.   



Praison schreef ons eerder: Finally I thank you for helping me all the time. 

If you are not helping me,  I can not study. 

Begin volgend jaar vindt de officiele uitreiking van de Oorkonde plaats. 

Talent betaalde voor Praison gedurende 2 jaar het Collegegeld. 

 

 

 

       
Suphanni Kummuen 

 

 
Suphanni stuurde ons de resultaten van haar studie aan de Faculteit Verpleegkunde 

van de Universiteit van Payap. 

Volgens ons doet ze het erg goed.  Haar gemiddelde is 3,25 (uit een maximum van 4,00).  

Ze is erg tevreden over de samenstelling van het studieprogramma.  Op vrijdag  1 Juli 

heeft ze het Verpleegsters-kapje ontvangen tijdens een officiele plechtigheid in de 

Universiteit. 

Ze hoopt haar 4-jarige studie in 2018 af te sluiten. 

PvT betaalt maandelijks rond 65 Euro als bijdrage aan haar kosten van 

levensonderhoud. 

 

 



     Sudarat Krongmai 

Sudarat vertelde ons dat ze erg gelukkig is met haar studie voor “Public Health 

Specialist” in Phitsanulok.  Het laatste deel van haar tweede jaar werkte ze als stagiair:  

 
I'm a trainee at Krok Phra hospital in Nakhonsawan and I have trained from 16 May to 24 June 2016. 
I am trained about medical prodedure such as Physical examination, Clean wound or suture and 
give a health education. The important thing is about my grade .I have to apologize that my grade 
have to send delayed since I will got it after training at hospital. 

 

In 2018 hoopt ze haar studie te kunnen beeindigen. 

PvT betaalt maandelijks rond 65 Euro als bijdrage aan haar kosten van 

levensonderhoud. 

 

 

 

     Thanchanok Muncharoen 

Thanchanok heeft het theoretisch gedeelte van de twee-jarige opleiding in “First Aid 

Care” afgesloten. Ze is buitengewoon tevreden over de inhoud van haar studie.  Ze is 

nu als stagiair aan het werk op de Eerste Hulp Afdeling van een ziekenhuis in Bangkok.  

Die stage loopt tot het einde van de maand Juli.  Daarna krijgt ze haar diploma met 



bijbehorende cijferlijst.  Ze vertelde ons dat ze waarschijnlijk al op 1 augustus aan het 

werk kan, maar ze weet nog niet waar.   

PvT betaalt maandelijks rond 65 Euro als bijdrage aan haar kosten van 

levensonderhoud.  De laatste bijdrage zal ze op 1 Juli ontvangen. 

 

  

 

    Thinnakorn Ngoenkam 

Ook Thinnakorn is erg tevreden over zijn eerste jaar als student Thai Traditional 

Medicine aan het Praboromarajchanok Institute in Phitsanulok.   Hij vindt het wel 

zwaar, maar kan goed meekomen.  Hij heeft zijn officiele cijferslijst nog niet onvangen, 

maar hij denkt dat zijn gemiddelde cijfer 3,3 is (maximum 4,00).  Grote delen van het 

studieprogramma zijn gereserveerd voor de ‘gebruikelijke’ medische vakken als 

anatomie, lichaams-functies, etc.  Hij leert ook om als volwaardig arts bevallingen te 

begeleiden en de zorg voor pasgeborenen op zich te nemen.   

Hij hoopt in 2019 af te studeren.   

PvT betaalt maandelijks rond 65 Euro als bijdrage aan zijn kosten van levensonderhoud 

 

 

 



    Siriluk Kunthayot * 

Siriluk heeft het eerste jaar van haar studie Wiskunde aan de Payap Universiteit met 

succes afgesloten.  Haar gemiddelde cijfer was 2,8 (maximum van 4).  Ze heeft het erg 

naar haar zin.  Na het eerste jaar in het universiteits-slaapgebouw, moet ze nu zelf voor 

haar huisvesting zorgen.  Ze zal weldra verhuizen naar een particulier adres in de buurt 

van de universiteit.   De college-vrije periode werkt ze bij een supermarkt om wat extra 

zakgeld te verdienen.  Op 1 Augustus start ze haar tweede jaar. 

Siriluk hoopt in 2019 af te studeren. 

PvT betaalt maandelijks rond 65 Euro als bijdrage aan haar kosten van 

levensonderhoud. 

 
 

* Bij de transcriptie van Siriluk Kunthayot’s Thaise namen naar het Engels zijn door ons 

vorig jaar fouten gemaakt.  Wij hebben nu van haar de namen zoals ze in het Engels 

geschreven moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

 


