Naam: Praison
Geboortejaar: 1992
Woonplaats: : Chiang Mai
Familie en sociale situatie: I was born in a small village in the North of Thailand.
I am the oldest son of a poor single mother.
Opleiding: Mechanical-Automech
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
PvT heeft me geholpen om mijn droom te realiseren en om Mechanical-Automech te worden. Ik ben
een goede student geweest tijdens mijn vorige studie en ontving de “Best Student of the Year”
award.
Maar nu realiseer ik me dat ik verder moet studeren om een baan te krijgen op het niveau dat in lijn
is met mijn intellectuele mogelijkheden. Tijdens mijn vorige studie ontdekte ik dat Auto-Mechanics
erg goed past bij mijn stijl van werken en denken. Tot nu toe hebben financiële beperkingen me
verhinderd om mijn talenten en vaardigheden te gebruiken en te ontwikkelen. Ik wil graag verder
studeren aan de Chiangmai Technical College en het diploma Bachelor of Technology Program in
Automotive Technology behalen. Dit duurt nog 2 jaar. Het programma bestaat uit 2 delen: overdag
ga ik werken bij een van de Thaise auto fabrieken (Toyota, Nissan, Mazda, Isuzu) als trainee. In de
avonduren en op zondag ga ik de lessen volgen bij het Technical College. Dit College zal regelmatig
contact hebben met de fabriek om mijn prestaties daar te bespreken.
Als ik mijn Bachelor Diploma heb behaald zal ik in staat zijn een geode baan te vinden, met geode
verantwoordelijkheden en een goed salaris. Ik ben dan in staat om voor mijn oude moeder en andere
familieleden te zorgen.
Ervaring tot nu toe:
Praison deed met succes de lagere en middelbare school in het gebied waar hij geboren is. Daarna
verhuisde hij naar de provinciale hoofdstad Chiang Mai voor verdere studie. Met steun van Talent
foundation PvT kreeg hij een plaats op de Technische School in die stad, waar hij een studie van 2,5
jaar volgde in Automechanics. Aansluitend studeert hij nu nog 2 jaar voor het diploma Bachelor of
Technology Program in Automotive Technology. Hij loopt stage bij een grote werkplaats van Toyota.
Hij zal in april 2016 afstuderen. Met zijn diploma’s kan hij ongetwijfeld een goede baan vinden en
met een mooi salaris wil hij zijn familie in de bergen ondersteunen.
Begrote bijdrage Talent foundation PvT:
2011
2012
2013
2014
€ 300,€ 500,€ 500,€ 450,Bijzonderheden:
Zijn opleiding is betaald uit sponsorgeld van ASML.

2015
€ 450,-

Uit jaarverslag 2015:
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Praison
Praison (23) volgt de studie voor een Bachelor Degree in Automotive Technology.Hij studeert aan het
Chiang Mai Technical college, en hij liep de afgelopen tijd een (verplichte) stage bij een montageafdeling van Toyota. Hij is buitengewoon tevreden over zijn studie.
Zijn gemiddelde studieresultaat in het afgelopen jaar is > 3 < (uit een maximum
van > 4 <). Hij is buitengewoon tevreden dat PvT hem in staat heeft gesteld om deze vervolgstudie op
te pakken.
Hij hoopt in April 2016 zijn titel te ontvangen.
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